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 مقدمة

ن بنعمة العقل لسياسة النفس ولجـم نـوازع الرش فيهـا، الحمد هلل الذي خص اإلنسا
والصالة والسالم عىل خري األنام أعظم العظام، وأحسـن ... وإسداء النصائح، وتجنب القبائح

 :ختام الحبيب املصطفى، وآله وصحبه األطهار الكرام وبعد

طل اإلنسان فإن القراءة مفتاح الكنوز، وسبيل الفوز باملعارف اإللهية واإلنسانية بها ي
 .عىل ما تنزل يف القرآن، وما عمله اآلخرون يف كل زمان ومكان

 :باألمر بها بدأ التنزيل، وعليها شدد البارئ إذ قال جّل وعال

َاقرأ ِباسم ربك الذي خلق (         َ ََّ ِ َ ِّ َ ِ ْ ْ َ   فجعـل األمـر بـالقراءة أول كلمـة يف 1العلـق  )}96/1{ْ

  : ثم يقول نا أول سورة يتنزل بها الروح األمني عىل نبي

ُاقرأ وربك األكْرم (  َ ََ ْ َ ُّ َ َ ْ ِالذي علم ِبـالقلم } 96/3{ْ َ َ ْ َّ ََّ َ   السـورة نفسـها 4-3العلـق  )}96/4{ِ
 .التي فيها إشارة الرتباط القراءة بالكتابة إذ ال قراءة من دون مكتوب

ًبتـدئا الذي بـه يـأمر م!.. ُّفأي مكانه لهذا الفعل الذي ينال هذا التشديد من الخالق؟
 ً.التنزيل مكررا

 عىل القـراءة دليـل قـاطع، وبرهـان سـاطع - جل وعال–إن هذا التشديد من الخالق 
عىل دور القراءة يف رفد العقل بالعلم واملعرفة، وكونها السبيل اليسري لتحصيل العلم الوفري 

ًليتفاعل معها مقوما، فآخذا ومعطيا ال سيام من تلك العلوم التي ً ابها بعد فصله عن أصح يً
 .الزمان أو املكان 

وإذا كانت القراءة كذلك فـإن دورهـا يكمـن يف فهـم املقـروء، واإلحاطـة باملضـمون 
الظاهر فوق السطور، واملكنون منه خلف السطور، وليس من القراءة تلك التي تقف عند 
نطق املكتوب من دون أن يلج معناه القلوب، ومن العيب أن يقـر يف األذهـان أن القـراءة 
 لفظ وحفظ، إمنا هي فهم املكتوب امللفوظ ومعرفة املكنون، وتوظيفه يف تعديل السـلوك، 

 



 

 14

وبلوغ املقاصد يف مواجهة الشدائد، ومن هنا يتقـدم فهـم املقـروء عـىل نطقـه ألن الفهـم 
 .غاية ولفظ املكتوب وسيلة مع أن الوسيلة سبيل الغاية

غـوي فإنهـا وسـيلة لفهـم املكتـوب وإذا كانت القراءة مهارة من مهارات االتصال الل
وليست غاية بحد ذاتها، وعىل هذا ينبغي أن يشدد املعلمون يف تعلـيم القـراءة فيسـعون 

 .إىل تنمية مهارات الفهم القرايئ بأنواعها املعرفية وفوق املعرفية

سـرتاتيجيات تسـهم يف تنميـة إًو انطالقا من الحاجة يف تعلـيم القـراءة إىل اسـتخدام 
سـرتاتيجيات إلفهم القرايئ ليك تؤيت عملية القـراءة أكلهـا اهـتم املؤلـف لـتقيص امهارات ال

الحديثة يف تعليم القراءة من أجل تنمية مهارات الفهم القرايئ والتفكري املعـريف، ومـا وراء 
 :املعريف فجعل كتابة يف خمسة فصول هي

  الفهم فيهاالقراءة مفهومها ومستويات: الفصل األول

م القراءة، وآليتها وأهميتها، ومستويات االستيعاب القـرايئ واملهـارات  فيه مفهوضعر
الالزمة لكل مستوى واسـرتاتيجيات تطـوير االسـتيعاب القـرايئ، ومشـكالت تعلـم القـراءة، 
ومظاهر ضعف املتعلمني يف القـراءة، وكيفيـة تطـوير الفهـم القـرايئ، ومـا يفعلـه املـدرس 

 .القراءةلتنمية مهارات القراءة، وصفات معلم 

 اتيجيات تعليم القراءة للمبتدئنيسرتإ: الفصل الثاين

اإلسرتاتيجية الرتكيبية والطرائق التـي تنـدرج تحتهـا وخطواتهـا وميزاتهـا :  عرض فيه
وعيوبها، واإلسرتاتيجية التحليلية والطرائق التي تندرج تحتها وخطواتها وميزاتهـا وعيوبهـا، 

 .يزاتهاواإلسرتاتيجية املزدوجة ومراحلها وم

 اءة من أجل الفهم لغري املبتدئنيسرتاتيجيات تعليم القرإ: الفصل الثالث

اإلـسـرتاتيجية البنائيـة، وداـئـرة األـسـئلة، وحـل املـشـكالت، وتـنـال القـمـر، : عـرض فـيـه
والتلخيص، والعصف الذهني، واملنظامت املتقدمة، والـتعلم التعـاوين، وخطـوات كـل مـن 

 .قراءة وميزاتها ومبادئهاهذه اإلسرتاتيجيات يف تعليم ال
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 .التفكري أنواعه ومستوياته والحاجة إليه: الفصل الرابع

مفهوم التفكري، ومستويات التفكري اإلنساين والتفكـري اإلبـداعي ومهاراتـه، : عرض فيه
والتفكري الناقد ومكوناته ومهاراته، ومعايريه، والتفكري االستداليل ومفهـوم مـا وراء املعرفـة 

ميتها يف تعليم القراءة، ومهارات ما وراء املعرفة، واملبادئ التي يقوم عليهـا تعلـيم مـا وأه
 .وراء املعرفة، وما يجب عىل املعلم عند استخدامها يف القراءة

 .إسرتاتيجيات ما وراء املعرفة يف تعليم القراءة: الفصل الخامس

 مـا وراء املعرفـة يف اثنتني وعرشين إسرتاتيجية تدريس حديثـه السـتخدام: عرض فيه
ًتعليم القراءة مبينا مفهوم كل منهـا واألسـس التـي تقـوم عليهـا وخطـوات اسـتخدامها يف 
تعليم القراءة، وميزات استخدامها وعـرض منـاذج تطبيقيـة لـبعض منهـا ألغـراض توضـيح 

 .خطوات استخدامها يف تعليم الدرس القرايئ

إىل تطـور مهـارات الفهـم القـرايئ هم يف تقديم مـا ميكـن أن يـؤدي آمالً أن يكون أس
وتوظيف مهـارة القـراءة يف تحصـل املعـارف واسـتيعاب املـواد الدراسـية، ورفـع مسـتوى 
التحصيل لدى الطلبة، وإعانة معلمي اللغة العربية ومدرسيها وطلبة أقسام اللغة العربيـة 

 وتنميـة مهـارات يف كليات الرتبية واملعلمني عىل تبني إسرتاتيجيات فاعلة يف تعليم القراءة
 . التوفيقالـلـهالفهم القرايئ ومن 

 
 املؤلف                                                                                        

 األردن / انــــعم
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 القـــراءة

 مفهومها ومستويات الفهم فيها

 متهيد

ًإذا كانت اللغة شأنا اجتامعيا ميزت اإلنسان ممن سواه فإن وظيفتها التواصل بني  ً

 اإلنساين فضالً عن أنها أداة للتفكري والتعبري عن املشاعر واألحاسيس وربط أبناء املجتمع

 . املايض بالحارض ونقل الحارض إىل املستقبل

وإذا كانت اللغة وسيلة اتصال يستخدمها الناس للتواصل فيام بينهم فإن فن االتصال 

تصال إرساالً اللغوي يتكون من مهارات الكالم والكتابة واالستامع والقراءة بوصف اال

أما مهارات االستقبال فهي االستامع . واستقباالً، ومهارات اإلرسال هي الكالم والكتابة

 .ً كالما، والقراءة عندما يكون اإلرسال كتابةاإلرسالعندما يكون 

وإذا كان االتصال اللغوي عملية دائرية تتبادل األدوار فيها بني املرسل واملستقبل فإن 

ن يحسن التواصل مع اآلخرين ما مل يتمكن من مهارات االتصال اللغوي كل فرد ال ميكن أ

املتمثلة بالكالم والكتابة واالستامع والقراءة، وهذا يعني أن عىل واضعي مناهج تعليم 

اللغة والقامئني بتعليمها االهتامم بهذه املهارات بشكل متوازن ينسجم مع دور كل مهارة 

 .يف عملية االتصال

 إىل أن نصيب كل مهارة من املهارات املذكورة يف  (Norton) (1993)وقد أشار 

 :عملية االتصال اللغوي يتمثل مبا يأيت

 متوسط ما يسمعه الفرد يف اليوم الواحد يعادل قراءة كتاب. 

 متوسط ما يتحدث به الفرد يف اليوم الواحد يعادل قراءة كتاب أسبوعيا.ً 
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 يف كل شهرمتوسط ما يقرؤه الفرد يعادل قراءة كتاب . 

 متوسط ما يكتبه الفرد يف اليوم يعادل كتابة كتاب يف العام الواحد. 

ومام يقتيض التنبيه هو أن هذه املهارات غري منفصلة عن بعضها يف عملية االتصال 

ًاللغوي بل كثريا ما تكون متكاملة متداخلة ال سيام عندما تكون عملية  االتصال بني 

 . خطيةاملرسل واملستقبل دائرية ال

ومبا أن الحياة بطبيعتها تتسم بالتغري املستمر والتطور املتسارع فقد نجمت عن هذا 

التغري والتطور حاجات جديدة للتواصل االجتامعي بني الناس ال سيام يف عرص العوملة 

جعلت دور الكتابة والقراءة يتضاعف يف عملية االتصال االجتامعي والعلمي والثقايف 

 يستغني عن القراءة إذا ما أراد مواكبة تطورات العرص الحديث فأصبح اإلنسان ال

 .املتسارعة

ْ متالزمتني تقوم إحداهام عىل األخرى إذ ال فائدة عمليتنيوملا كانت القراءة والكتابة 

من كتابة ال تقرأ، وال قراءة من دون مكتوب سنقرص الحديث يف هذا الكتاب عىل القراءة 

فهومها الوظيفي الذي يشدد عىل الفهم واالستيعاب، والبد من ال مبفهومها اآليل إمنا مب

توضيح مفهوم القراءة، وأهميتها، ومستويات الفهم فيها ومهاراتها ومناذج تعليمها وذلك 

 :كام يأيت

 مفهوم القراءة

القراءة عملية يراد بها الربط بني الرموز املكتوبة، وأصواتها وفهم معانيها وما بني 

ًاملكتوب بلفظه وفهم معناه بوصف اللغة ألفاظا تحمل ا أي ربط الكالم السطور وما خلفه

 .معاين، فالكالم املقروء يتكون من رمز ولفظ ومعنى يعرب عنه اللفظ

 ّوتشري األدبيات الرتبوية إىل أن مفهوم القراءة مر مبراحل تظهر أنه قد تطور 

ءة إىل املفهوم الحديث الذي من املفهوم اآليل للقراءة الذي يشدد عىل ميكانيكية القرا

 يتسم بالتعقيد ويشدد عىل أن القراءة عملية عقلية يشرتك فيها العقل وحاسة البرص 
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 .والسمع، وأعضاء النطق تفيض إىل فهم املقروء وتقوميه، وتوظيفه يف تعديل سلوك القارئ

ز وعىل أساس هذا املفهوم مل تعد القراءة مجرد إدراك صور الكلامت، أو الرمو

املكتوبة، والنطق بها بل أصبحت تهتم مبعاين األلفاظ والرتاكيب اللغوية، والسياق الذي 

 .ترد فيه، وما بني السطور وما وراءها

 : وقد عرفت القراءة تعريفات عديدة منها

عملية تتضمن األداء اللفظي السليم، :  بأنها)1982( عرفها منصور : تعريف منصور

قروء، ونقده، وترجمته إىل سلوك يتمكن به القارئ من حل وقدرة القارئ عىل فهم امل

 .  السابقةمعارفهمشكلة، أو إضافة عنرص جديد من عنارص املعرفة إىل 

 :ويالحظ أن هذا التعريف يشدد عىل

 ).   الجانب اآليل ( األداء اللفظي * 

 .      فهم املقروء* 

 .تقييم املقروء* 

سلوك وتوظيفه يف مواجهة مشكلة أو تحصيل  يف تعديل الاالستفادة من املقروء*

 .معارف جديدة مل تكن معروفة من قبل

عرفها بأنها عملية يتحصل فيها القارئ معنى :  Goodman (1976)تعريف 

 .املقروء، أو املكتوب باستخدام اللغة كاملة

 :ويالحظ أن هذا التعريف يشدد عىل

 .تحصيل املعنى وفهمه* 

 ).مبعنى تداخل املهارات فيها (االستخدام الكيل للغة * 

 .غري أنه يغفل الجانب اللفظي



 تعليم القراءة لتنمية مهارات الفهمسرتاتيجيات إ

 22

ّعرفها بأنها عملية تعرف الرموز املكتوبة، أو املطبوعة :  Bond (1984 )تعريف 
التي تستدعي معاين تكونت عن طريق الخربة السابقة التي مر بها القارئ ومتكنه من 

، وتنظيم هذه املعاين بنيته املعرفيةاشتقاق معاين جديدة باستخدام املفاهيم املخزنة يف 

 .ًتنظيام تحكمه األغراض التي يحددها القارئ عند قراءة املوضوع

 :يالحظ أن هذا التعريف يشدد عىل

 اإلدراك العقيل للرموز املكتوبة أو املطبوعة. 

 استدعاء الخربة السابقة التي مر بها القارئ والتأسيس عليها. 

  ٍواملعاين املخزنة واشتقاق معان جديدةالتفاعل بني املعاين الجديدة. 

  أهداف املقروء ( األغراض التي يسعى إليها القارئ.( 

عملية عقلية تشتمل عىل تفسري الرموز : عرفاها بأنها: (1977)تعريف يونس والناقة 

 . التي تستلهمها عني القارئ، وفهم معانيها، والربط بينها وبني الخربة الشخصية للقارئ

هذا التعريف يلتقي مع التعريف السابق يف التشديد عىل عملية اإلدراك ويالحظ أن 

العقيل للرموز وتفسريها وفهم معناها وربط الخربة السابقة للقارئ بالخربة الجديدة التي 

 .يتضمنها املقروء

ًنشاط برصي عقيل قد يكون مصحوبا بنطق : عرفها بأنها : (1990) عبدهتعريف 

ً، وقد ال يكون مصحوبا بذلك غرضه الفهم الجيد للمقروء مسموع، أو تحريك الشفاه

الذي يتعدى فهم املعاين الرصيحة املبارشة للرموز املكتوبة، أو املطبوعة إىل فهم املعاين 

 .البعيدة، وقراءة ما بني السطور

 :يالحظ أن هذا التعريف يشدد عىل

 ي تلتقط صور دور حاسة البرص يف عملية اإلدراك العقيل بوصفها الوسيلة الت

 .الرموز وتنقلها عن طريق العصب البرصي إىل الدماغ

  الفهم الجيد للمقروء بوصفه الغرض األساس للقراءة. 
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  تجاوز الفهم حدود املعنى الرصيح املبارش إىل املعاين الكامنة بني السطور التي

 .قد يقصدها الكاتب

 :بأنها ويف ضوء ما تقدم ميكن استخالص املفهوم الحديث للقراءة 

عملية عقلية يتم فيها تحويل الرموز املكتوبة، أو املطبوعة إىل ألفاظ مفهومه من 

القارئ، وفهم ما بني السطور واستنتاج ما وراءها، ونقد املقروء، وإصدار الحكم عليه 

وعىل أساس . ة الرصيد املعريف، أو الرفضتفادة منه يف تعديل السلوك، وزيادبالقبول واالس

 . ينبغي أن تبنى املواد املقروءة وتعلم قراءتهاهذا املفهوم

وعىل أساس ما تقدم فإن العملية القرائية تشتمل عىل أكرث من مستوى من 

 :مستويات النظام اللغوي فهي تشتمل عىل

املعني بإخراج الحروف من مخارجها الصحيحة وتوليف : املستوى الصويت -

 .لفاظ أو املفرداتاملقاطع الطويلة والقصرية التي تتكون منها األ

املعني بحركات أواخر الكلامت وتركيب الجمل ومراعاة : املستوى النحوي -

 .العوامل النحوية يف نطق الجمل

املعني مبعاين املفردات التي تتصل ببنية الكلمة والسياق الذي : املستوى الداليل -

 .ترد فيه ويف هذا املجال يستحرض املستوى الرصيف والكتايب

ملربون يف نظرتهم إىل العملية القرائية اختلفوا يف مناذج تعلمها فقد وكام اختلف ا

 : إىل أكرث من منوذج لتعلم القراءة منها(1990)أشار نرص 

 الذي أطلق عليه النموذج املرحيل ):(Good man & Other,1979منوذج  .أ 

 القراءة أنها عملية تفاعلية تأملية تجري يف صورة  Goodmanمبوجبه يرى 

مرحلية تتسم بالتداخل، والتسلسل ترمي إىل تحصيل معاين املواد عمليات 

 :املكتوبة، أو املطبوعة تتضمن االسرتاتيجيات اآلتية

 .أي تعرف الكلامت املكتوبة: Recognintionالتعرف  -
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 .أي تدقيق معاين النص أو املفردات وتعرف ما بني السطور:  Samplingالفحص  -

 .ملقاصد التي خلف السطورأي توقع ا:  Predictingالتنبؤ  -

 .أي التحقق مام تم فهمه من املعاين:  Confirmingالتحقق  -

 .أي تصحيح ما به حاجة إىل تصحيح: Correctingالتصحيح  -

 .Terminationاالنتهاء  -

وعىل أساس هذا النموذج يعترب كودمان القراءة عملية دائرية تبدأ بتعرف الكلمة 

 :ل املعنى فهو يرى القراءة عملية ذات اتجاهنياملكتوبة وتستمر إىل ما بعد تحصي

 .من أسفل إىل أعىل: األول

 .من أعىل إىل أسفل: الثاين

ًوالقارئ يف عملية القراءة يفرس ما يقرأ، ويحلله، ويعطيه أبعادا قد ال تكون موجودة 

 .يف النص وقد ال يقصدها الكاتب

، وينظر إىل القراءة  الذي يطلق عليه النموذج التكاميل: (Gray,1960)منوذج   .ب 

مبوجبه عىل أنها عملية استخالص املعاين من الرموز املكتوبة، أو املطبوعة فيها 

تتكامل عوامل فسيولوجية، وعقلية، وانفعالية تشتمل عىل عمليات متكاملة 

متسقة تتمثل باستقبال شبكية العني إشارات الرموز املكتوبة، أو املطبوعة،  

ماغية الخاصة التي تستثري الرتابطات الخاصة باإلبصار ونقلها إىل املراكز الد

 .والرتابطات الخاصة بالنطق التي تلتقي لتكون أشياء يف ذهن القارئ لها معنى

 : مبوجب هذا النموذج مير تعلم القراءة باملراحل اآلتية:منوذج ثورندايك .ج 

 .املطبوعة إدراك شكل الكلمة املكتوبة، أو -

 .العصب البرصي إىل الدماغنقل الشكل عن طريق العني و -

 . محاولة فهم املقروء -

ومتثل هذه االستجابة مدى فهم , استجابة القارئ للامدة املقروءة التي متثل املثري -

 .املقروء، وتقييمه من القارئ
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 .استيعاب املعاين واملفاهيم واملصطلحات التي يتضمنها املقروء -

ات الفرعية ملهارة القراءة إذ  يشدد هذا النموذج عىل املكون:Adamsمنوذج آدمز  .د 

 .يرى آدمز أن القراءة نظام يتكون من املعالجات اآلتية

 أي تهجئة الكلامت به تستقبل مؤرشات الرموز املكتوبة أو : معالج التهجئة

 .املعلومات املكتوبة

 مبا أن القراءة تهتم بداللة الكلمة وفهم معناها، ومبا أن داللة : معالج السياق

 من هجائها والسياق الذي ترد فيه فال بد ملهارة القراءة أن تشتمل الكلمة تستمد

ًعىل معالج السياق الذي به يفرس القارئ النص تفسريا يتسم باالتساق 

 .واالستمرارية يف أثناء القراءة

  معالج املعنى وهو املعالج الذي به تستقبل النتائج التي تتمخض عن معالج

 .السياق

 الـلـهالعبد . (  الرموز املكتوبة، أو املطبوعة إىل أصواتّمعالج األصوات به تحول ،

 ). 2007محمد فندي، 

وهناك من يرى أن املعلومات التي يحتوي عليها النص القرايئ تنتقل من النص إىل 

 :املتعلم ويتم تعلمها عىل وفق النامذج اآلتية

عاين يرى أصحاب هذا االتجاه أن املعلومات وامل: منوذج من أسفل إىل أعىل -

 .املوجودة يف النص تنتقل إىل عيني القارئ ثم إىل دماغه فتستقر يف ذاكرته

يرى أصحاب هذا الرأي أن املعنى ال يكون يف النص إمنا : منوذج من أعىل إىل أسفل -

يف ذهن القارئ، وأن القارئ يفهم ما يقرأ بالشكل الذي يراه هو يف ضوء املعاين 

 . فيهاملوجودة وعنارص السياق الذي ترد

يرى أصحاب هذا النموذج أن طبيعة التفاعل بني القارئ : النموذج التفاعيل -

والنص هي التي تحدد مدى استيعاب النص وفهمه، ويختلف هذا النموذج عن 

 النموذجني السابقني يف أنه يعترب انتقال املعلومات واملعاين الواردة من مصادرها
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كانت هذه املصادر حسية عندما يتلقى مع بعضها البعض يتم يف آن واحد سواء أ

القارئ بحواسه الكلامت املكتوبة أم كانت ذهنية عندما تكون يف صورة دالالت 

 .لفظية ومعنوية يف ذهن القارئ، ويتفق هذا النموذج مع النظرية التوليدية

ًوتأسيسا عىل ما تقدم ميكن القول، إن القراءة ليست نشاطا برصيا يقف عند تعرف          ً ً

 املكتوبة، أو املطبوعة إمنا هي عملية عقلية تتضمن تفسري الرموز التي تقع عليها الرموز

عني القارئ، وفهم معانيها يف ضوء الخربات السابقة والسياق الذي ترد فيه، وهي بذلك 

تتطلب عمليات عقلية، ونفسيه معقدة تتضمن أمناط التفكري والتحليل والتقويم، 

 .والتعليل، وحل املشكالت

راءة عملية بنائية نشيطة يؤدي فيها القارئ دور املعالج اإليجايب النشط فالق

ٍللمعرفة، وال يكون مجرد متلق  سلبي، وتتضمن عمليات عقلية، ومستويات تفكري عليا 

 .)2003السيد، ( يؤديها القارئ 

 آلية القراءة

 :ا يأيتيف ضوء ما تم عرضه حول مفهوم القراءة ميكن تحديد أجزاء آلية القراءة مب

 العني والعصب البرصي لنقل اإلحساسات والرموز إىل الذهن. 

  جهاز النطق الذي يستلم اإليعاز من الدماغ للنطق بأصوات الرموز يف ضوء الخربة

 .السابقة بتلك األصوات عندما تكون القراءة جهرية

  هم معاين الذي يتوىل استالم صور الرموز وإصدار اإليعاز للنطق بها وف) الدماغ ( الذهن

 .املفردات وتنظيم البنية املعرفية بتأسيس الخربة الجديدة عىل الخربات السابقة

 :وهذا يعني أن عملية القراءة تتطلب

 .قدرة القارئ عىل اإلبصار أي سالمة البرص وتعرف الرموز املكتوبة، أو املطبوعة -

 .قدرة القارئ عىل اإلدراك البرصي والفهم -

 .قدرة القارئ عىل النطق -
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 .درة القارئ عىل توليف املقاطع والكلامتق -

لذلك فعندما يراد متكني القارئ من القراءة الصحيحة ال بد من االهتامم بحاسة 

البرص وسالمتها، والقدرة العقلية ونضجها، وأعضاء النطق، وخلوها من العيوب فضالً عن 

ليم الفرد النطق االهتامم بحاسة السمع ألن القراءة تكتسب باملحاكاة الصوتية، وأن تع

بأصوات الحروف والكلامت يقوم عىل محاكاة تلك األصوات، وأن هذه املحاكاة تتوقف 

عىل سالمة حاسة السمع، وقدرة الفرد عىل االستامع، وهذا يعني أن مهارة القراءة تتصل 

بالنص، والكتابة وشكل الرموز املكتوبة، أو املطبوعة، واالستامع، وبهذا تجتمع يف القراءة 

 .مهارات اللغة جميعها

ًوتأسيسا عىل ما تقدم فإن مهارة القراءة مهارة معقدة ذات آلية متعددة العنارص أو 

األجزاء، وإن هذه األجزاء تعد من العنارص املهمة يف اكتساب مهارة القراءة فضال عن 

ًكمية املقروء، ونوعيته، وإن مهارة القراءة تقتيض تدريبا مستمرا لضامن تطوير آلي ة ً

 .القراءة

 أهمية القراءة

القراءة مفتاح املعرفة والنافذة التي يطل منها الفرد عىل الفكر اإلنساين وما حصل 

ويحصل يف العاملني القريب والبعيد بها يتزود باملعارف والعلوم يف املجاالت املختلفة يف 

 العلامء، وما األزمنة املاضية والحارضة عن طريق البحث يف علوم املاضني، وما توصل إليه

 .أنتجه األدباء والفنانون، وما أنجزه القادة، وما فعله دهاة األمم

صال ولعّل أقوى ما يحتج به عىل عظم املكانة التي تحتلها القراءة بني مهارات االت

َاقرأ ِباسم ربك الذي خلق (: اللغوي ما جاء يف قوله تعاىل َ ََّ ِ َ ِّ َ ِ ْ ْ َ َخلق اإلنساَن من ع} 96/1{ْ ْ ِ َ ِ ْ ََ ٍلق َ َ

ُاقرأ وربك األكْرم } 96/2{ َ ََ ْ َ ُّ َ َ ْ ِالذي علم ِبالقلم } 96/3{ْ َ َ ْ َّ ََّ َ  ].4-1:العلق [ )}96/4{ِ

بها ) اقرأ( وأول مفردة فيهن فاآليات الكرميات أول التنزيل عىل رسول الهدى 

 جل وعال نبيه الكريم ويف البدء بها رجحان للقراءة وتأكيد ألهميتها  خاطب البارئ 

 تساب العلم واملعرفة وقد تجىل ذلك يف تكرار األمر بالقراءة مام يؤكد كون القراءة يف اك
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السبيل الفعال للمعرفة بها تتفتح األذهان عىل املعارف وأرسارها؛ فهي نافذة العقل 

اإلنساين المتالك العلم، ومفتاح املعرفة اإلنسانية التي منها ينهل اإلنسان املعارف واآلداب 

 .فنونويتذوق ال

ًوملا تقدم فإن القراءة تعد أساسا لبناء الشخصية اإلنسانية، ووسيلة الفرد يف تكوين 

ميوله، واتجاهاته، وبلورة قيمه، وتعميق ثقافته، فضالً عن كونها وسيلة الفهم والتعلم 

 .والتعليم

وقد ازدادت أهمية القراءة يف حياة اإلنسان مع التطور املعريف الهائل الذي شهده 

ًامل عىل نحو متسارع يف مختلف العلوم وشؤون الحياة أفقيا ورأسيا مصحوبا بثورة الع ً ً

ٌّتكنولوجيا االتصال التي جعلت من العامل قرية صغرية مل يعد لإلنسان بد فيها من إتقان 

 .القراءة ليتمكن من مواكبة العرص ويطلع عىل ما يدور حوله عىل األصعدة املختلفة

ورة ملحة، والزمة من لوازم اإلنسان الذي ينشد التحرض لذلك أصبحت القراءة رض

 .والتقدم

وإذا كانت الكتابة وسيلة مهمة يف نرش املعرفة والتواصل بني الناس وربط الحارض 

باملايض فال قيمة لها من دون القراءة ألن قيمة املكتوب مهام كان محتواه موقوفة عىل 

 غريها من وسائل االتصال أن املكتوب قراءته وفهمه، ومن أسباب رجحان القراءة عىل

ٍميكن أن يقرأ يف كل زمان، ومكان فال تقيده املحددات والقيود التي تقتضيها وسائل 

 .االتصال األخرى

زد عىل ذلك دور القراءة يف التعليم والتعلم فال تعلم من دون قراءة ألن كل العلوم 

سيلة املتعلم يف توصيل العلوم، وأداته يف املدرسية مير تعلمها وتعليمها بالقراءة فالقراءة و

التعلم؛ فهي تالزم اإلنسان يف املراحل التعليمية جميعها وتستمر معه إىل ما بعدها ألن 

اإلنسان يتعلم من املهد إىل اللحد ولعل القراءة وسيلته األوىل يف ذلك وخالصة القول ميكن 

 :إجامل دور القراءة يف حياة اإلنسان باآليت

 فذة رئيسة يطل منها اإلنسان عىل كنوز املعرفة والثقافةإنها نا. 
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 تزود الفرد باملعلومات التي به حاجة إليها يف مواجهة املشكالت التي تعرتضه أو تتحداه. 

 الفرد روح املبادأة واالبتكار والنقد يفتستثري . 

 تساعد عىل تنمية الذكاء وتوسيع األفق اإلدرايك. 

  األفرادتنمي امليل نحو األدب لدى. 

 تزيد املحصول اللغوي لدى القارئ. 

 توفر املتعة واالسرتخاء للقارئ. 

 لة الفرد يف اكتساب مستلزمات املهنةيوس. 

 تزود الفرد مبا يجري يف العامل، وما يتصل بشؤون الحياة. 

 تساعد يف بناء شخصية الفرد وإمنائها. 

 ٍانتدرب العقل عىل الربط بني الرموز املكتوبة وما تحمل من مع. 

 مبا أن املكتوب يعد أوسع أبواب املعرفة فإن مفتاح هذا الباب هو القراءة. 

  إن تحصيل املواد الدراسية جميعها يعتمد عىل القراءة لذلك فإن ضعف املتعلم

 .يف القراءة يؤدي بالتأكيد إىل تدين تحصيله يف جميع املواد الدراسية

 سبالقراءة يتم تالقح األفكار وتقاربها بني النا. 

  بالقراءة يحصل التفاهم، ويتم التواصل بني أبناء املجتمع وبني األمم عن طريق وسائل

 .االتصال املكتوبة مبا يف ذلك الكتب واملؤلفات والصحف وشبكة االنرتنت

 تعد القراءة وسيلة من وسائل النهوض الفكري والثقايف للفرد واملجتمع. 

 جارب من تراث اآلخرين، وأفكارهمتعد القراءة وسيلة ألخذ العرب واستمداد الت. 

 أنواع القراءة

 :ًتباينت تصنيفات القراءة وتعددت تبعا لألساس الذي يقوم عليه التصنيف فهي

 : عىل أساس شكلها العام يف األداء صنفت إىل-1

 :قراءة جهرية.  أ
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هي عملية آلية ذهنية معقدة تشرتك فيها العني والذهن وأعضاء النطق بها يتم 

ّلرموز املكتوبة إىل ألفاظ منطوقة مفهومة املعاين مقومة من القارئ يعد النطق تحويل ا
ًفيها، فهي تشدد عىل نطق الكلامت والجمل نطقا صحيحا، وإخراج  العنرص املميز ً

األصوات  من مخارجها، واالسرتسال يف القراءة بصوت مسموع معرب عن املعاين لتحقيق 

 :لحركات، والسكنات، وضبط اإلعراب فهي تهدف إىلالفهم واإلفهام، وتشدد كذلك عىل ا

 .متكني القارئ من إجادة النطق وإخراج الحروف من مخارجها الصحيحة -

متكني القارئ من متثيل املعاين وحسن اإللقاء والتعبري الصويت عن دالالت عالمات  -

 .الرتقيم

 فهم املقروء تعويد القارئ االسرتسال يف القراءة وتحقيق الرسعة املناسبة فيها مع -

 .وتقوميه

إعداد املتعلم ملواجهة املواقف الخطابية التي قد يتعرض لها، والتغلب عىل عامل  -

 .الخجل عند مواجهة اآلخرين

تدريب القارئ عىل مراعاة القواعد النحوية والبنية الرصفية يف قراءة الكلامت  -

 .والرتاكيب املكتوبة

 .تعبري الصويتتدريب القارئ عىل مراعاة أسلوب النص يف ال -

وعىل أساس ما تقدم فإن القراءة الجهرية تعد وسيلة رئيسة للتدريب عىل النطق 

الصحيح ومن ميزاتها أنها متكن املعلم من اكتشاف عيوب النطق ليك يعالجها، وتدريب 

 . املتعلمني عىل فن اإللقاء والتعبري الصويت عن املعاين

 :أما عيوبها فهي

 .مني فيها فيؤدي ذلك إىل اإلحباطقد ال يشرتك جميع املتعل -

 .قد ينشغل بعض الطلبة يف أثنائها بأمور أخرى -
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ًعندما يكون املوضوع املقروء واحدا قد يؤدي إىل تسلسل امللل والسأم إىل نفوس  -

 .الطلبة لعدم شعورهم مبا هو جديد

 .إن الذهن فيها ينرصف إىل صحة النطق عىل حساب فهم املعنى -

 .ً وقتا أطول مام يقلل من جدواها االقتصاديةتجهد القارئ وتستغرق -

ّاستعاملها ألغراض التحصيل قليل الجدوى لذا ينصح الفرد الذي تعود القراءة بصوت مسموع  -
 .باإلقالع عن هذه العادة واستعامل القراءة الصامتة ألغراض التحصيل

 

 :القراءة الصامتة. ب

فاه بها يدرك القارئ املعنى هي قراءة خالية من النطق أو الهمس، أو تحريك الش

ٍاملقصود بالنظرة وإدراك الرموز املكتوبة وتحويلها إىل معان مفهومة من دون نطقها بها 

ًتزحف عني القارئ فوق السطور زحفا فتلتقط املعاين، أي أنها قراءة ذهنية من دون 

صوت أو همس تتم بقراءة معاين ما يقع تحت مساحة البرص يف آن واحد مبعنى أن 

ًالقارئ فيها ال يقرأ كلمة كلمة بل جملة جملة أو أكرث تبعا ملساحة إدراكه البرصي التي 

 .ميكن أن تتسع باملامرسة والدربة

ومبوجب املفهوم السابق للقراءة الصامتة فإنها قراءة تشرتك فيها العني والذهن من 

ل وراءها  دون أعضاء النطق، والذهن فيها يتفرغ إلدراك املعنى وتفحصه، والتحلي

واالستنتاج والتنبؤ مبا بني السطور وما وراءها مام يقصده الكاتب أوال يقصده فالقراءة 

الصامتة تشدد عىل فهم املقروء واستيعابه، والرسعة يف القراءة، وعىل هذا األساس تعد 

 :أكرث إنتاجية من القراءة الجهرية واألنسب يف تحصيل املعلومات وتهدف إىل

 ن فهم املقروء وما بني سطوره وما وراءهامتكني القارئ م. 

 متكني القارئ من الرسعة يف القراءة. 

  تهيئة القارئ لالعتامد عىل نفسه يف تحصيل املعارف. 

  إعانة القارئ عىل تخزين صور الكلامت والرتاكيب واستدعائها عند الكتابة فتكون

 .ًسببا من أسباب صحة الكتابة
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 غوي للقارئاإلسهام يف زيادة املحصول الل. 

 املساعدة عىل حفظ بعض النصوص التي ينجذب إليها القارئ. 

 تنمية القدرة عىل تحليل املقروء وتقوميه وتحديد األفكار الرئيسة فيه. 

 زيادة اإلنتاجية من خالل قراءة كم كبرية يف وقت قصري . 

 :وعىل أساس ما تقدم فإن القراءة الصامتة تتميز بـ

  األكرث استعامالً يف الحياةكونها الطريقة الطبيعية. 

 كونها الطريقة األكرث إنتاجية. 

 إسهامها يف تدريب القارئ عىل الرسعة يف القراءة. 

 ًإراحة القارئ ألنها ال تتطلب جهدا كالجهد الذي تقتضيه القراءة الجهرية . 

  ًكونها الطريقة األنسب اجتامعيا ألنها ال تسبب إزعاجا لآلخرين عندما تستعمل مع ً

 .دهم والقارئ يف مكان واحدوجو

 ًتحقق فهام أفضل للمقروء ألن الذهن فيها يتفرغ للمعنى. 

 كونها الطريقة األفضل لالستغالل يف أوقات الفراغ. 

 كونها الطريقة األفضل ألغراض البحث والتنقيب عن املعلومات. 

 متكني املعلم من إرشاك جميع الطلبة فيها يف آن واحد. 

 -:فوف الدراسية ال يخلو من العيوب مثلولكن استعاملها يف الص

 مامرستها بطريقة القراءة الجهرية يفقدها ميزاتها وأهدافها. 

 يف أثناء مامرستها قد يتعرض بعض الطلبة للرشود الذهني. 

  ال تدرب القارئ عىل صحة النطق وال متكن املعلم من اكتشاف الخلل يف النطق عند

 .القارئ

 :القراءة االستامعية. جـ 

 القراءة التي تستخدم فيها األذن والذهن يف إدراك ما يقرؤه اآلخرون بها يتعرف هي

الفرد مضمون املقروء عن طريق االستامع واإلصغاء، فهي قراءة يتفرغ الذهن فيها للفهم 

 :ّواالستيعاب، ويعد اإلصغاء العنرص الفعال فيها، ومن أهدافها
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 السلوكياتآلخرين بوصف اإلصغاء من تدريب املتعلمني عىل اإلنصات واإلصغاء إىل ا -

التي يحتاج الفرد إليها يف مواقف تعليمية واجتامعية كثرية يف الحياة كاالستامع إىل 

 .املحارضات، وما يطرح يف الندوات واملؤمترات، واملناظرات ونرشات األخبار

 .تنمية القدرة عىل االستيعاب والتذكر لدى املتعلم -

كر يف املسموع ألن الذهن فيها يتحرر من أعباء تدريب الفرد عىل إعامل الف -

العمليات األخرى التي تقتضيها األنواع األخرى من القراءة؛ فالذهن هنا يتفرغ 

 .للجانب الفكري يف املسموع

 .تحليل املقروء املسموع، وتحديد األفكار الرئيسة الواردة فيه -

 : وبذلك فالقراءة االستامعية تتميز بــ

 .غاءالتدريب عىل اإلص -

 .التدريب عىل استيعاب املقروء وتسجيل املالحظات يف أثناء سامع املقروء -

 . متكني السامع من تحليل املسموع وتقوميه -

 .تعكس قدرات السامعني عىل الفهم واالستيعاب والتحليل -

 ).2008عطية، ( تعد وسيلة فعالة يف تعليم املكفوفني  -

 : يف تحقيق أهدافها ينبغي مراعاة اآليت وليك تكون القراءة االستامعية ناجحة وفعالة

ًأن يكون املوضوع املسموع جديدا جذابا يتوق السامع إىل سامعه - ً. 

 .أن تكون لغة املسموع سهلة واضحة خالية من التعقيد والغموض -

 .أن يتم التشديد فيها عىل إدامة اإلصغاء واالنتباه الشديد -

 .الحرص عىل عدم مقاطعة القارئ يف أثنائها -

 .نتهي بأسئلة ومناقشة حول مضمون املقروء لقياس مستوى استيعاب السامعأن ت -

ٍأن تكون بصوت واضح خالية من األخطاء اللفظية تراعي أسس التعبري الصويت عن  -

 .املعاين

 :ًعلام بأن مظاهر استيعاب السامع للمسموع تتمثل باآليت

 .متكنه من إعطاء فكرة واضحة عن املقروء -
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 .ملقروء بأسلوبه الخاصقدرته عىل تلخيص ا -

 .قدرة السامع عىل ربط املسموع بالواقع -

 .قدرة السامع عىل موازنة املقروء بغريه -

 .قدرة السامع عىل ترتيب أفكار املقروء وإدراك العالقات التي تربط بينها -

 .قدرة السامع عىل استنتاج مغزى املسموع -

 : عىل أساس الغرض العام للقارئ-2

 :س الغرض العام الذي يسعى إليه القارئ إىل صنفت القراءة عىل أسا

إن قراءة الدرس هي القراءة التي ميارسها القارئ لتحقيق أغراض : قراءة الدرس.   أ

تتطلبها املهنة أو العمل الذي ميارسه القارئ، أو مناشطه اليومية مبعنى أنها ترتبط 

ومعلومات تتصل مبتطلبات املهنة فقد ميارس الفرد قراءة الدرس الكتساب معارف 

مبهنته أو مقتضيات عمله وتقع قراءة الدروس التعليمية ضمن إطار هذا النوع 

من الدراسة، ويتسم هذا النوع من القراءة بالرتكيز والتشديد عىل محتوى املقروء 

 .وما يتضمن من قضايا وأفكار

ضاء أوقات هي القراءة التي يكون الغرض العام منها االستمتاع وق: قراءة االستمتاع. ب

 .الفراغ 

 

 :  عىل أساس األغراض الخاصة-3

 :  صنفت القراءة عىل هذا األساس أكرث من تصنيف، فهناك من صنفها إىل

قراءة عاجلة تتسم بالرسعة المتالك صورة أولية عن املقروء متارس عندما ال  -

 .يتطلب املقروء دقة كقراءة الصحيفة

 .قراءة للبحث عن الفكرة العامة للموضوع -

 .قراءة ألغراض التحصيل تسعى إىل التذكر واإلملام -

 .قراءة لجمع املعلومات عن املوضوع املقروء -

 .قراءة للمتعة والتذوق األديب -
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 ) .1989إبراهيم،( قراءة ألغراض التحليل والنقد  -

 .قراءة من أجل اتباع التوجيهات واإلرشادات -

 .قراءة من أجل حل مشكلة -

 .أسئلةلسؤال أو  من أجل البحث عن إجابة قراءة -

 : عىل أساس املادة املقروءة-4

 : صنفت القراءة عىل أساس املادة املقروءة إىل

 . قراءة املواد العلمية -

 .قراءة املواد األدبية -

 .)1996شحاته،(قراءة املواد التاريخية  -

 :وهناك من صنف القراءة إىل

 كام هو الحال يف قراءة الصحف: قراءة رسيعة. 

  إىل التعلمقراءة فاعلة تؤدي. 

 الغرض منها انتقاء مفردات أو فقرات أو عنوانات معينة يتوق : قراءة انتقائية

ًالقارئ إليها وقد أصبحت هذه القراءة أكرث شيوعا يف عرصنا بفعل كرثة املكتوب يف 

 .وسائل االتصال املختلفة ال سيام شبكة االنرتنت

ًاملقروء مرورا هادفا يتسم يف هذا النوع من القراءة متر عني القارئ عىل صفحات  ً

بحصافة القارئ وقوة مالحظته وحسن اختياره للمصادر ودقة تحديد أهداف 

 .القراءة

 وهي القراءة التي يكون الغرض منها تقويم املقروء وإصدار الحكم : القراءة الناقدة

عليه من حيث املحتوى والسياق الذي يرد فيه لغرض تحديد نقاط القوة والضعف 

ّم هذا النوع من القراءة بالدقة والتحليل وتقىص ما بني السطور وما فيه ويتس
 .وراءها 
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 ميارس هذا النوع من القراءة ألغراض االستطالع عىل املادة املقروءة : قراءة االستطالع

ووضع خطة لتنظيم دراستها، وتتسم القراءة االستطالعية بكونها قراءة رسيعة أو 

 .خاطفة

 ذا النوع من القراءة عندما يكون الغرض من القراءة البحث يستخدم ه: قراءة سابرة

عن معلومات محددة أو أرقام أو أسامء أو قضايا معينة يسعى القارئ إىل العثور 

 .عليها والتأكد منها فهي قراءة تفحصية تنقيبية

 وهي القراءة التي يكون الغرض منها التحصيل الدرايس وتتسم :قراءة الدراسة 

ّبكونها تشتمل عىل أكرث من نوع من أنواع القراءة التي مر ذكرها فالدارس يستطلع، 
 .ثم يتفحص، وينتقد، ويبحث عن املعلومة املبثوثة يف محتوى املقروء

ّنواع التي مر وهناك تصنيفات أخرى كثرية ولكنها تلتقي يف اإلطار العام عند األ
 .ذكرها فيام تقدم

 

 مستويات االستيعاب القرايئ ومهاراتها

ّمر القول إن املربني تبـاينوا يف تصـنيف مسـتويات االسـتيعاب  القـرايئ فعـىل سـبيل 
 : صنف القراءة يف ثالثة مستويات هيGray  (1983)املثال أن

 ).املستوى الحريف(قراءة السطور : األول

 ).املستوى التفسريي( السطور قراءة ما بني: الثاين

 ).املستوى النقدي( قراءة ما وراء السطور: الثالث

 :فيام صنفها آخرون إىل

 الذي ينحرص يف فهم املعاين الحرفيـة للرمـوز املكتوبـة : مستوى االستيعاب الحريف

التي متر عليها عني القارئ ويدركها القارئ يف صورة وحدات يكمل بعضها الـبعض 

نى باملعاين املبارشة للمكتوب كام هي من دون الـذهاب إىل مـا هـو مبعنى أنه يع

 .أبعد من ذلك
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 يف هـذا النـوع مـن االسـتيعاب القـرايئ يـذهب : مستوى االستيعاب االسـتنتاجي

القارئ إىل ما هو أبعد من املعـاين املبـارشة فيـنرصف إىل تعـرف املعـاين الضـمنية 

ء بـشـكل مـبـارش ـلـذلك يـعـد ـهـذا ّوأـغـراض الكاـتـب الـتـي مل يرصح بـهـا يف املـقـرو

ًاملستوى من االستيعاب أكرث عمقا من املستوى السابق ويحتاج إىل عمليات عقلية 

ـروء  ـي يتـضـمنها املـق ـات الـت ـداخل املعلوـم ـذا املـسـتوى تـت ـي ـه ـدا فـف ـرث تعقـي ًأـك

واملعلومات السابقة لدى القارئ فينجم عـن ذلـك إعـادة تنظـيم البنيـة املعرفيـة 

 .معلومات غري مرصح بهاللقارئ ويتوصل إىل 

 يف هذا املستوى من االستيعاب يتجاوز القـارئ حـدود : مستوى االستيعاب الناقد

فهم املعاين الحرفية املبارشة واستنتاج املعاين الضمنية وأغراض الكاتب غري املرصح 

بها إىل مستوى االستجابة لألفكار واملعاين التي يتضمنها املقروء باستخدام معارفـه 

ة إلصدار حكم وتقيـيم املقـروء لـذلك فـإن هـذا املسـتوى مـن االسـتيعاب السابق

يستلزم عمليات عقلية معقدة تتضمن التحليل والتفسري واملوازنة وإصدار األحكام 

 .التقييمية أو التقديرية

 إن بلـوغ القـارئ هـذا املسـتوى يعنـي أنـه أصـبح : مستوى االستيعاب التقديري

ًا فيكون قادرا عىل التعبـري عـن مواقـف القـارئ، يتعامل مع نوعية املقروء عاطفي ً

 .وآرائه ومفاهيمه يف الحياة االجتامعية

أما مهارات االستيعاب القرايئ فهـي تختلـف بـاختالف مسـتويات االسـتيعاب فلكـل 

مستوى مهاراته التي ال ميكن للقارئ مـن بلـوغ املسـتوى املطلـوب مـن دون متكنـه منهـا 

 :وإتقانها وهي كام يأيت

 : هارات االستيعاب الحريف م-أ

 :إن املهارات الالزمة لالستيعاب الحريف كثرية ميكن إجاملها مبا يأيت

 .اإلدراك البرصي لرموز الحروف والحركات، وصور الكلامت -
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نطق الحروف بأصـواتها وإخراجهـا مـن مخارجهـا الصـحيحة باعتبـار أن معنـى  -

 .املفردة مرتبط ببنيتها وأصوات حروفها

 . املقاطع يف الكلامت والكلامت يف الجملالتوليف بني -

 .التعبري الصويت عن املعاين -

 . مالحظة الحقائق والتفاصيل التي يتضمنها املقروء -

 .تذكر األحداث والشخصيات التي يتضمنها النص، وتسلسلها وأدوارها -

 .فهم معاين الكلامت والجمل -

 .الرسعة املالمئة واالسرتسال يف القراءة -

 .ل الحروف والسياقات التي ترد فيها الكلامتالتمييز بني أشكا -

 .إدراك معاين املفردات التي تختلف باختالف السياق الذي ترد فيه -

 .مراعاة العوامل النحوية وتشكيل أواخر الكلامت -

 .تحليل الجملة إىل عنارصها التي تتكون منها -

 :طيع أنوعىل أساس ما تقدم فإن القارئ عندما يبلغ مستوى االستيعاب الحريف يست

 . صحيحة خالية من األخطاء اللفظية معربة عن املعاين ةجاهزيقرأ قراءة  -

 .يقرأ قراءة صامته متفحصة ملعاين املفردات والرتاكيب -

 .يجيب عن بعض األسئلة التي تتعلق باملعاين املبارشة التي يتضمنها النص املقروء -

ي املعاين الظاهرية ملفـردات يعطي املعاين الحقيقية للمفردات التي وردت يف النص، ويعط -

 .النص وتراكيبه بذكر املرادف أو الضد أو الرشح أو إدخال املفردة يف جملة

 .يحدد األفكار الرئيسة الواردة يف النص -

 :  مهارات مستوى االستيعاب االستنتاجي أو التفسريي-ب

ميكـن ملا كان هذا املستوى يعني تجاوز حرفية النص فـإن املهـارات الالزمـة لبلوغـه 

 :التعبري عنها باآليت

 .القدرة عىل التنبؤ، أو التنبؤ باألحداث -
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 . الخاصة بالقارئالقدرة عىل تكوين اآلراء -

 .تعرف األفكار غري املرصح بها -

 .تعرف آراء الكاتب وأفكاره -

 .تحليل الشخصيات واألحداث الواردة يف النص -

 .التعمق يف فهم األفكار املرصح بها وامللمح بها -

 .حاسيس واملشاعر الواردة يف النصتفسري األ -

ويف ضوء هذه املهارات فإن القـارئ الـذي يبلـغ مسـتوى االسـتيعاب االسـتنتاجي أو 

 :ًالتفسريي يكون قادرا عىل

 .ًتفسري الكلامت التي استخدمت مجازا يف غري ما وضعت له يف أصل اللغة -

 .إجراء مقارنات بني ما جاء يف النص وما جاء يف نصوص أخرى -

 .ن وجهات نظر كاتب النصتبيا -

 .استخراج املعاين غري املرصح بها يف النص -

 .تأويل األحداث والقضايا الواردة يف النص -

 .فهم األفكار الضمنية التي يحملها النص -

 .تطبيق قواعد النحو والرصف عىل املقروء -

 .تفسري عواطف الكاتب وأحاسيسه وانفعاالته -

 : مهارات مستوى االستيعاب الناقد-جـ

 : بلوغ القارئ هذا املستوى يعني متكنه من املهارات اآلتيةإن

 .الدقة يف التحليل -

 .قراءة ما وراء السطور -

 . استخالص النتائج -

 .إصدار األحكام وتقييم املقروء يف ضوء اتجاهاته وخرباته -

 .التمييز بني اآلراء والحقائق -

 .تقييم آراء الكاتب ومحاكمتها -
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 .ىموازنة النص املقروء بنصوص أخر -

 .تكوين موقف أو رأي خاص مبا يتضمن املوضوع من أفكار -

 :ًوهذا يعني أن القارئ يف هذا املستوى يكون قادرا عىل

 .التمييز بني الحقائق واآلراء -

 ً.تحديد اآلراء والقرائن التي تدل عليها والحقائق والقرائن الدالة عليها أيضا -

 .التمييز بني الواقع والخيال -

 .ين الكامنة خلف السطورإعطاء صورة عن املعا -

 .اكتشاف توجهات الكاتب وما يسعى إليه -

 .تحديد املعاين املجازية الواردة يف النص -

 .تحديد ما يتضمنه النص من أحداث واقعية أو وهمية -

 .ربط النتائج بأسبابها -

إبداء رأي خاص بالنص من حيث األفكار واألسلوب وتبيان نقاط القوة والضعف  -

 .فيه

 ميكن توزيع مهارات االستيعاب (2007) الـلـه تقدم، وكام أشار العبد ًواستخالصا مام

 :القرايئ بني ثالثة مجاالت هي

 : وتشتمل عىل مهارات تفسري املفردات الواردة يف النص-أ

 .مهارة تحليل الرتاكيب الواردة يف النص -

 .مهارة استخدام املعاجم للبحث عن معاين املفردات -

 .القدرة عىل توضيح املعاين -

 .استخدام السياق وقرائنه لتفسري املعاين -

 : وتشتمل عىل مهارات فهم املقروء-ب

 .تحديد األفكار الرئيسة  الواردة يف النص املقروء -
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ًترتيب األفكار الواردة يف النص ترتيبا منطقيا - ً. 

 .إدراك التفصيالت الواردة يف النص -

 .تحديد العالقات بني األسباب ونتائجها -

 .ائج والتعميامت املمكنةالوصول إىل النت -

 .معرفة غرض الكاتب -

 .تحديد خصائص النص وسامته -

 .االستدالل عىل ما بني السطور وما وراءها -

 .التمييز بني الحقائق ووجهات النظر واآلراء الشخصية -

 

 صفات القارئ الجيد

 :ًإن جودة القارئ تقتيض أن يكون قادرا عىل

 القراءة الجهرية بصوت مناسب ونطق صحيح. 

 السرتسال يف القراءة والرسعة املالمئة فيها والقراءة جملة جملة ال كلمة كلمةا. 

 مراعاة قواعد النحو واللغة فيام يقرأ. 

 فهم املقروء والتعبري عن املعاين صوتيا.ً 

 التفاعل اإليجايب مع املقروء. 

 ًتكييف أسلوب القراءة تبعا لطبيعة املوضوع وأهدافه. 

 قده، ورفض ما جاء فيه أو قبوله مع بيان األسبابإبداء الرأي يف املقروء ون. 

 تحليل املقروء، وتحديد أفكاره. 

 استخالص مغزى املوضوع وربطه بالواقع. 

 مراعاة عالمات الرتقيم يف الوقف والوصل واالستفهام والتعجب. 

 إدراك العالقات املنطقية والفكرية بني فقرات املوضوع، وتراكيبه اللغوية. 
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 :ة يف االستيعاب القرايئالعوامل املؤثر

 :   هناك الكثري من العوامل التي ميكن أن تؤثر يف قدرة القارئ عىل استيعاب املقروء منها

 مالءمة املقروء مستوى نضج القارئ واستعداده القرايئ. 

  ّصلة املقروء بالخربات السابقة التي مر بها القارئ واملعلومات التي ميتلكها وما
 .ة السابقةيتصل ببنيته املعرفي

 األسلوب الذي تم عرض املقروء به ومدى تالؤمه وقدرات القارئ. 

 سالسة لغة املقروء وخلوها من الرتاكيب الغامضة. 

 مستوى دافعية القارئ وانجذابه إىل قراءة املوضوع. 

 مستوى مقروئية املقروء وسهولة مفرداته. 

 الحركة االرتدادية لعني القارئ. 

 روء وأفكارهمعايشة القارئ موضوع املق. 

  قدرة القارئ عىل محاكمة النص وعدم التسليم بكل ما يحمل من أفكار إال بعد

 .محاكمتها والتأكد من صالحيتها يف ضوء خربات القارئ واتجاهاته، وقيمه

  مستوى قدرة القارئ عىل الفهم واالستيعاب ودرجة إتقانه مهارات االستيعاب

 . القرايئ

  القرايئ مبا يف ذلك االستعداد العقيل والعضوي مستوى نضج القارئ واستعداده

 .والنفيس

 مستوى الحشو والتكرار يف املقروء. 

 ّمستوى ذاكرة القارئ وكمية محصوله اللفظي والخربات القرائية التي مر بها. 

 الغرض من القراءة أي الغرض الذي يسعى إليه القارئ. 

 عنارص االستعداد القرايئ

 فر الـقـدرات واملـهـارات الالزـمـة للـقـراءة ـلـدى الـقـارئ االـسـتعداد الـقـرايئ يعـنـي ـتـوا

 وهذه القدرات تتصل بآلية القراءة ومكوناتها التي مر الحديث عنها ومبـا أن آليـة القـراءة 
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ّتقوم عىل القدرات البرصية والعقلية والسمعية، والنطقية ومسـتوى الخـربة التـي مـر بهـا 
 :القارئ فإن االستعداد القرايئ يتكون من

ستعداد العقيل الذي يعني أن عقل القارئ بلغ من النضج درجـة متكـن القـارئ اال .أ 

من إدراك الرموز املكتوبة وفهـم معانيهـا والتعامـل مـع الخـربات الجديـدة التـي 

ًيتضمنها املقروء علام بأن ليس جميع األفراد عـىل مسـتوى واحـد مـن االسـتعداد 

بـار عنـدما يـتم اختيـار الـنص العقيل للقراءة وهذا ما يجب أن يؤخـذ بعـني االعت

 .املقروء

االـسـتعداد العـضـوي اـلـذي يعـنـي بـلـوغ األعـضـاء الـتـي تـشـرتك يف عملـيـة الـقـراءة  .ب 

مستوى من النضج يجعلها قادرة عىل أداء ما منوط بهـا يف عمليـة القـراءة وهـذا 

يعني أن كال مـن الـبرص والسـمع وأعضـاء النطـق يف وضـع مؤهـل ألداء دوره يف 

 ينبغي أن تكـون قـادرة عـىل اإلبصـار واألذن قـادرة عـىل السـمع، القراءة؛ فالعني

وأعضاء النطق قادرة عـىل النطـق بأصـوات الحـروف والكلـامت لتلبـي  إيعـازات 

الدماغ وتنفذ أوامره فتؤدي القراءة كام يجب وهذا يعني أن عمل هـذه األعضـاء 

ً يـؤدي حـتام ًجميعا يتكامل مع بعضها يف مهمة القراءة وأن أي قصور يف أي منهـا

إىل خلل يف االستيعاب القرايئ، عىل أن االسـتعداد العضـوي ال يتوقـف عـىل نضـج 

ًاألعضاء فقط إمنا يتطلب مامرسة وتدريبا فكلام تدربت األعضاء املشاركة يف آليـة 

القراءة أسهمت يف زيادة االسـتيعاب القـرايئ مـن خـالل رفـع مسـتوى االسـتعداد 

 .القرايئ

ن عنارص االستعداد للقراءة االستعداد الـنفيس الـذي يعنـي أن م: االستعداد النفيس . ج 

ّيكون القارئ عىل مستوى من الدافعية نحـو القـراءة يزيـد مـن فعاليتـه ومسـتوى 

ّدافعيته نحو القراءة؛ ألن الدافع النفيس يعد عامالً مهام وفعاالً يف عمليـات الـتعلم ً 

حـد كبـري عـىل اتجاهـه نحـو ، ومن الجدير بالذكر أن دافعية املـتعلم تتوقـف إىل 

التعلم بشكل عام والقراءة بشكل خاص فعندما يكون اتجاه املتعلم أو القارئ نحو 

 ًالقراءة إيجابيا فهذا يعني أن دافعيته نحو القراءة تكون أقـوى األمـر الـذي يرتتـب 
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عليه زيادة استعداد القارئ لالستيعاب القرايئ، وعـىل هـذا األسـاس يعـد األسـاس 

 .من عنارص االستعداد القرايئ التي تسهم يف عملية االستيعابالنفيس 

إذا كانت القراءة عملية ذهنية مهارية معقدة فإن الـتمكن مـن : الخربات السابقة .د 

مهاراتها يقتيض زيادة التدريب والتمرس، وإن عملية االسـتيعاب القـرايئ تتـأثر إىل 

 البنيـة املعرفيـة لديـه؛ ألن ّحد كبري بالخربات السابقة التي مر بها القارئ وشكلت

الخربات السابقة تعد األساس الذي تبنى عليه الخربات الجديدة إذ أثبتت البحوث 

والدراسات أن تعلم الخـربات الجديـدة التـي تتصـل بـالخربات السـابقة يكـون ذا 

معنى عند املتعلم أما إذا كان هناك فصل بـني الخـربات الجديـدة التـي يتضـمنها 

ت السـابقة املختزنـة يف بنيـة القـارئ املعرفيـة فـإن ذلـك سـيجعل املقروء والخربا

 .االستيعاب والتعلم أكرث صعوبة

 :اسرتاتيجيات تطوير مهارات االستيعاب القرايئ

هناك اسرتاتيجيات كثـرية ميكـن أن تسـتخدم يف تطـوير مهـارات االسـتيعاب القـرايئ 

 :ملقروء منهاويكون لها أثر كبري يف زيادة فعالية القراءة واستيعاب ا

 )Sq3R(إسرتاتيجية روبنسن )1

يطلق عليها نظام الخطوات الخمس للقراءة وهي من االسرتاتيجيات التـي تسـهم يف 

زيادة فعالية القراءة وزيادة الفهم واالسـتيعاب وسـيأيت الحـديث عنهـا مفصـالً يف الفصـل 

 :الخامس  وتتمثل خطواتها باآليت

  املـسـح أو االـسـتطالعSurvy ـطـوة يـقـوم الـقـارئ باـسـتطالع اـملـادة  يف ـهـذه الخ

 .املقروءة، أو مسحها بشكل رسيع لتكوين فكرة عامة عن املوضوع

  ـطـرح األـسـئلةQuestions   ًيف ـهـذه الخـطـوة يـطـرح الـقـارئ ـعـددا ـمـن األـسـئلة أو

التساؤالت التي تتصل باملوضوع الـذي يريـد دراسـته وتكـون هـذه التسـاؤالت مبثابـة 

جابة عنها مـن خـالل قـراءة املوضـوع وبـذلك فـإن هـذه أهداف يسعى القارئ إىل اإل

 .األسئلة تجعل القراءة هادفة وبذلك يؤسس القارئ لعملية االستيعاب القرايئ
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 لقراءة اReading بعد استطالع املادة وطرح التساؤالت التي يريد القـارئ اإلجابـة 

ا تتصل بتسـاؤالته، ًعنها يقوم القارئ بقراءة املادة مشددا عىل األجزاء التي يرى أنه

وتحقيق األغراض التي يسعى إليها مبعنى أنه يصب جهوده الفكرية عىل األهـداف 

 .التي حددها

  رسد املقروء أو اسرتجاعهRecall  بعد قـراءة املـادة يقـوم القـارئ باختبـار نفسـه 

ٍمسرتجعا ما قرأه عن طريق كتابة املعاين التـي توصـل إليهـا أو اسـتذكارها بصـوت  ً

ملعاين التي تسرتجع هنا هي التي تتصل باإلجابة عن التساؤالت التي طرحهـا ٍعال وا

يف الخطوة الثانية مبعنى أنه يف هذه الخطوة يشدد عىل استحضار إجابـات األسـئلة 

 .التي طرحها

  القراءة النهائية أو املراجعةReview  يف هذه الخطوة يشدد القارئ عىل مـا متـت 

 الثالثـة والرابعـة ومقارنتـه مبـا هـو مطلـوب يف ضـوء قراءته، وكتابته يف الخطـوتني

 .التساؤالت

ففي هذه الخطوة يقوم القارئ بإعادة النظر يف املـادة املقـروءة والتأكـد مـن مـدى 

مطابقة ما تم استيعابه وتـذكره ملـا يجـب أن يكـون عليـه الحـال أو ملـا ينبغـي، وتحديـد 

اء املعلومـات التـي يبحـث عنهـا يف جوانب النجاح واإلخفاق يف عملية االستيعاب واستدع

 .املقروء ثم ربط املعلومات التي تم استيعابها باإلطار العام ملا تم تعلمه واستيعابه

 إسرتاتيجية االستدالل )2

ّمر القول إن القراءة ال تقف عند املعاين املبارشة ملا يتضمنه املقروء إمنا تتجاوز ذلـك 
رتاتيجية االستدالل التي تعنـي مطالبـة القـارئ إىل ما هو أبعد منه وهذا ما تشدد عليه إس

بالذهاب إىل ما بني السطور عن طريق التحليل والنقد واالستنتاج، وابتكار األفكار واملعـاين 

والتنبؤ مبا مل يرصح به الكاتب لذلك فإن اعتامد هذه اإلسرتاتيجية يعزز االستيعاب القـرايئ 

 . ويعمقه لدى القارئ
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 :لةإسرتاتيجية طرح األسئ )3

ًيف هذه اإلسرتاتيجية تعتمد األسئلة أساسا لتوجيه القـراءة وتعميـق الفهـم، وتقـتيض 

تدريب القارئ عىل طـرح األسـئلة التـي مـن شـأنها توجيـه جهـد القـارئ وتعميـق فهمـه 

للمقروء واألسئلة هذه يطرحها القارئ عىل نفسه قبـل القـراءة، ويف أثنائهـا بقصـد توجيـه 

ت لها بوصـفها متثـل تحـديات أو مشـكالت يسـعى القـارئ إىل مساره يف البحث عن إجابا

إيجاد حل لها وللقـارئ يف هـذه اإلسـرتاتيجية أن يفكـر بصـوت مسـموع يف األسـئلة التـي 

 .يطرحها والتفكري يف كيفية الحصول عىل إجابات لها يف املقروء

 :إسرتاتيجية الربط )4

 املعنوية التـي يتضـمنها يف هذه اإلسرتاتيجية يجري التشديد عىل استيعاب الوحدات

النص املقروء والربط بينها وتركيبها يف بناء موحد متفاعل متكامل األمر الذي يتطلب قدرة 

عىل التحليل والتنظيم والحوار والنقد والتنبؤ وتعد هذه القدرات من األسـس التـي يقـوم 

 .عليها االستيعاب القرايئ

 : إسرتاتيجية التخيل )5

التشديد عىل إعامل خيال القارئ يف رسم صور حسـية عـام يف هذه اإلسرتاتيجية يتم 

يتضمنه املقروء يتعامل معها القارئ بجميـع حواسـه وعواطفـه بقصـد زيـادة االسـتيعاب 

 .وتعميق الفهم

 : إسرتاتيجية التلخيص )6

يف هذه اإلسرتاتيجية يطلب من القارئ تلخيص األفكار الرئيسة التي وردت يف املقروء 

باستخالص تلك األفكار والربط بينها وإعادة تركيبها بطريقـه تعـرب عـن وفيها يقوم القارئ 

 تعـد مـن (2008)مستوى استيعابه لها ألن مهارة التلخيص كام أشار الهاشـمي، والـدليمي 

املهارات األساسية التي تعرب عن قدرة القارئ عىل تعرف األفكار الرئيسة الـواردة يف الـنص 

 . النصاملقروء وقدرته عىل استيعاب ذلك
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فالتلخيص هو عملية تفكري تتضمن القدرة عىل اكتشاف جـوهر املوضـوع، وتحديـد 

أفـكـاره الرئيـسـة، والتعـبـري عنـهـا بـشـكل ـمـوجز واـضـح، وعملـيـة التلـخـيص تتطـلـب ـقـراءة 

متفحصة للنص، وتحليل محتواه وتحديد ما هو مهم فيه ثم التعبـري عـن أفكـاره بأسـلوب 

 .القارئ

 :تإسرتاتيجية مراقبة الذا )7

من اإلسرتاتيجية التي تطـور االسـتيعاب القـرايئ وتنمـي مهاراتـه إسـرتاتيجية مراقبـة 

ّالذات يف هذه اإلسرتاتيجية يقوم القارئ نفسه بتنفيذ مهامت القراءة ويراقب ذاته يف أداء 
كل مهمة من تلـك املهـامت أي أن القـارئ هنـا يفكـر يف املهمـة ويراقـب عمليـة تفكـريه 

 .ًعلم بها وهو بذلك يبني معنى خاصا بهوالكيفيات التي يت

 : إسرتاتيجية التعديل والتصحيح )8

يف هذه اإلسرتاتيجية يتم السعي إىل معرفة معاين الكلامت، وفك رموز الـنص لغـرض 

 .)2008الهاشمي، والدليمي، ( ٍاستيعابه واستخالص ما فيه من معان 

 مشكالت تعلم القراءة

ض املـتعلم يف تعلـم القـراءة منهـا مـا يتصـل هناك الكثري من املشـكالت التـي تعـرت

بطبيعة اللغة العربية وحروفها ومنها ما يتصل بـاملتعلم، ومنهـا مـا يتصـل مبنـاهج تعلـيم 

 :  القراءة وميكن إيجاز تلك املشكالت مبا يأيت

 :يندرج تحتها املشكالت التي تتصل باللغة العربية -أ

 فعـىل سـبيل املثـال صـوت تقارب بعض الحروف يف العربية من حيث أصـواتها 

 .السني يشبه صوت الصاد، وصوت التاء يشبه صوت الطاء

  التقارب بني أشكال الحروف واخـتالف أصـواتها كـام هـو الحـال يف شـكل البـاء

 .والتاء، والثاء، والذال، والدال، والراء، والزاي وغريها

 جـد للبـاء ًتعدد صور الحرف الواحد تبعا ملوقعـه يف الكلمـة فعـىل سـبيل املثـال ن 

 يف آخر الكلمة ) ـب ( يف وسط الكلمة ) ـبـ (يف أول الكلمة و ) بـ ( أربع صور هي
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يف آخر الكلمة منفصلة ومثلها النون، والتاء، والثاء، والقـاف، والفـاء، ) ب(متصلة، و

 .والعني، والغني، وغريها

  حـة والضـمة والحركـات الفت) األلف والواو واليـاء (التشابه بني أصوات حروف املد

 .والكرسة

 التشابه بني صوت الهاء يف آخر الكلمة والفتحة. 

 التشابه بني صوت النون والتنوين. 

 إهامل رسم الحركات فوق الحروف وارتباط نطق الحرف بالحركات. 

  وجود حروف تكتب وال تنطق مثل الواو يف عمرو، واأللف يف كتبوا. 

 أسامء اإلشارة، ولفظ الجاللةوجود حروف تنطق وال تكتب كاأللف يف الرحمن و. 

 صعوبة التمييز يف النطق بني همزة الوصل وهمزة القطع. 

 صعوبة التمييز يف النطق بني الحروف الشمسية والقمرية التي تيل أل التعريف. 

 تغري داللة الكلمة بتغري السياق الذي ترد فيه. 

 .املشكالت التي تتصل باملتعلم-ب

 علموجود عيب أو قصور يف نظر املت. 

 وجود عيب أو قصور يف سمع املتعلم. 

 وجود قصور يف قدرة املتعلم عىل الفهم واالستيعاب. 

 عجز بعض املتعلمني عن القراءة جملة جملة ومامرسة القراءة مجزأة كلمة كلمة. 

 انرصاف أذهان املتعلمني إىل النطق وإهامل املعنى، وانشغالهم بالرسعة يف القراءة. 

 ىل تطبيق القواعد النحوية يف عملية القراءةضعف قدرة املتعلمني ع. 

 وجود خلل يف الحركة االرتدادية لعني القارئ. 

 ضعف االستعداد للقراءة، وقلة الخربات السابقة، وضعف الدافعية للقراءة. 
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 . املشكالت التي تتصل مبنهج تعليم القراءة-جـ

  احتياجاتهماختيار موضوعات قرائية ال تالئم قدرات املتعلمني، وال تلبي. 

 صعوبة مقروئية النصوص التي تقدم للمتعلمني. 

 كرثة الحشو والتكرار. 

 صعوبة األسلوب الذي يكتب به النص وما يكتنف تراكيبه من غموض. 

 عدم استجابة املوضوعات املختارة ملا بني املتعلمني من فروق فردية. 

 ّاستخدام طرائق تعليم غري فعالة. 

 راءةمظاهر ضعف املتعلمني يف الق

 :يظهر الضعف القرايئ للمتعلمني فيام يأيت

 كرثة األخطاء يف تهجي الكلامت ونطقها. 

 تجاوز بعض الكلامت أو السطور وعدم قراءتها. 

 نطق كلامت غري موجودة يف النص. 

 ضعف القدرة عىل تعرف الكلامت واعتامد أسلوب القراءة من الذاكرة. 

 قراءة الجمل والكلامت بصورة متقطعة. 

 بني أصوات الحروفالخلط . 

 الخلط بني الحروف الشمسية والقمرية يف النطق. 

 ضعف القدرة عىل قراءة ما هو جديد. 

 ضعف القدرة عىل فهم املقروء. 

 ضعف القدرة عىل التعبري الصويت عن معاين املقروء. 

 عدم التقيد مبقتضيات عالمات الرتقيم. 

 االرتباك والخجل والرتدد. 
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 ايئكيفية تطوير الفهم القر

ًنظرا ملكانة الفهم القرايئ يف حياة اإلنسان وأهميته يف عمليات التعلم حظي تطـويره 

باهتامم الكثري من املربني الذين بحثوا يف مهاراته وأمناطه وكيفية تطـويره لـدى املتعلمـني 

فكانت لهم الكثري من املقرتحات التي تتصل بتطوير الفهم القرايئ لـدى املتعلمـني وميكـن 

 : عن تلك املقرتحات واالسرتاتيجيات باآليتالتعبري

  تطوير دافعية املتعلمني نحو القراءة عن طريـق إبـداء املسـاعدة لهـم يف تحسـني

الرغبة يف القراءة، وتحديد الغرض منها وتدريبهم عىل اسـتخدام املعـاجم لتطـوير 

 قدراتهم عىل فهم معاين املفردات والرتاكيـب املقـروءة، فضـالً عـن تـدريبهم عـىل

استخراج األفكار التي يحملها املقروء، وتلخيص املقروء، وتدريبيهم عىل تحديد مـا 

هو مهم يف املقروء وصياغة األسئلة التي ميكن أن توجه تفكري القـارئ ومـن شـأن 

 .ذلك كله اإلسهام يف تنمية القدرة عىل الفهم القرايئ وتطويره

 عنها وتطويرها لدى املتعلمنيّالتدريب عىل مهارات الفهم القرايئ التي مر الحديث . 

  قيام املعلمني مبساندة املتعلمـني لغـرض تقليـل الفـارق بـني قـدراتهم ومتطلبـات

الهدف من القراءة حتى يصل املتعلمون إىل املستوى الـذي ميكـنهم مـن التعامـل 

 .مع املقروء بشكل مستقل باالعتامد عىل أنفسهم من دون مساندة

 تعـلـيم الـقـراءة أثبـتـت فاعليتـهـا يف زـيـادة الفـهـم اـقـرتاح اـسـرتاتيجيات جدـيـدة يف 

ـاديل،  ـدريس التـب ـالتعليم املوجــه، والـت ـدرات التفكــري ـك ـة ـق واالســتيعاب وتنمـي

ـرايئ، وإـسـرتاتيجية ـم الـق ـردات لتحـسـني الفـه ـاب املـف ـرائط وإـسـرتاتيجية اكتـس  ـخ

املفاهيم ولعل مـن أبـرز االسـرتاتيجيات التـي أثبتـت فاعليتهـا يف تحسـني الفهـم 

ًايئ اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة التي سنتوسع يف الحديث عنها مفهوما وأنواعا القر ً

 .فيام يأيت من هذا الكتاب
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 واقع درس القراءة  

عىل الرغم من األهمية التي تحدثنا عنها للقراءة واالستيعاب القرايئ يف حياة اإلنسان 

وأهمية القراءة إذ تشري الكثري من فإن الواقع يشري إىل أن درس القراءة ال يحظى مبا يتالءم 

ًالدراسات إىل أن هناك ضعفا كبريا يف القدرات القرائية لدى املتعلمـني عـىل مسـتوى أكـرث  ً

من بلد عريب ومن خالل خربة املؤلف يف التدريس يف كليـات الرتبيـة ومتابعـة أداء الطلبـة 

ف األول املتوسـط ال املطبقني يف املدارس املتوسطة وجد أن هناك مجاميع مـن طلبـة الصـ

تحسن القراءة بل ال يستطيع الطالب فيها قراءة سطر واحد يف درس القراءة وهـذا يعنـي 

ًأنه مل يبلغ املستوى الحريف من مستويات الفهم القرايئ، وهـذا يـؤرش خلـالً كبـريا يف تعلـم 

 يتـواءم القراءة وتعليمها، األمر الذي يعنـي أن القـراءة مل تلـق مـن العنايـة واالهـتامم مـا

ّودورها يف الحياة، ويشري الواقع أيضا إىل أن درس القراءة إذا ما تحسـن يف بعـض املـدارس  ً

ـري  ـوال؛ إذ يـش ـن األـح ـال ـم ـريف بـح ـتوى الـح ـطحية أو املـس ـراءة الـس ـاوز الـق ـه ال يتـج فإـن

وز فهي عملية ال تتجـا. اجلس... اقرأ... قف:  إىل أن القراءة يف مدارسنا تعلم بطريقة  (1996)شحاته

 .ًنطق املقروء وكثريا ما تكون قارصة عن فهمه أو فهم ما وراءه

 (1995)ومام يؤكد املستوى املتدين لدرس القراءة يف البلدان العربية ما أشار له نرص 

حول أن طلبتنا مل يتمكنوا من اكتساب مهارات القراءة التي َتلزم القارئ الستيعاب املقروء 

 . وفهم ما بني سطوره و ما وراءها

 وقد يعود ذلك إىل النظرة القارصة ملفهوم القـراءة إذ يبـدو أن الكثـري مـن املعلمـني 

واملدرسني الذين يتولون تعليم القراءة ينظرون إىل أن مفهـوم القـراءة يقـف عنـد تحويـل 

الرموز املكتوبة إىل ألفاظ منطوقة مع فهم األلفاظ يف أحسن األحوال وتكاد إجراءات درس 

طى قيام املعلم بقراءة الدرس، ثـم مطالبـة الطلبـة بقـراءة املوضـوع قـراءة القراءة ال تتخ

 ثم قراءة الطلبة قراءة جهرية ويف أحسـن األحـوال رشح -صامته من دون التقيد مبفهومها

 .بعض املفردات
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ويف كثري من األحوال يستغل درس القراءة للراحة من أعباء التـدريس بحيـث يشـغل 

 الطالب للقراءة الجهرية وقد يـتم ذلـك بحسـب ترتيـب مقاعـد الدرس بتوزيع األدوار بني

جلوس الطالب فيام ينشغل املعلم بعمل آخر فيغفـل مراقبـة الطلبـة وتصـحيح أخطـائهم 

فاملدرس يف درس القراءة ال يضع خطة فعالة تضمن إيجاد حالة مـن التفاعـل بـني الطلبـة 

يل النص واسـتنتاج املعـاين الكامنـة والنص املقروء، وال يعد العدة لتدريب الطلبة عىل تحل

ـدى  ـاس ـم ـة لقـي ـاليبهم الخاـص ـياغة امللـخـص بأـس ـاره وـص ـيص أفـك ـف الـسـطور، وتلـخ خـل

 .استيعابهم القرايئ

 حـول كـون طلبـة املـدارس (1996) السـيد مام يؤكد ذلك مـا توصـلت إليـه فـايزةو

أثنـاء قـراءتهم اإلعدادية يواجهون صعوبة كبرية يف متابعة قـراءة املوضـوع واإلملـام بـه يف 

 .الصامتة له

 ما يفعله املدرس لتنمية مهارات القراءة

للمعلم دور كبري يف تنمية مهارات القراءة مبستوياتها املختلفة وميكنه فعل الكثري مـام ينبغـي 

 :فعله يف هذا املجال ومن بني ما يجب أن يقوم به لتنمية مهارات القراءة ما يأيت

 جابية لدى املتعلمني نحو القراءةأن يحرص عىل تكوين اتجاهات إي. 

 أن يكون مثالً يحتذى به يف سالمة النطق، وحسن التعبري الصويت. 

 ّأن يقوم األداء الصويت للطلبة بشكل مستمر ويحثهم عىل محاكاته يف اإللقاء. 

  أن يعرض الطلبة يف كـل درس قـراءة إىل قيـاس قـدرتهم عـىل الفهـم واالسـتيعاب

 . ما خلف سطورهوتحليل املقروء واستنتاج

  أن يدرب الطلبة عىل البحث عن املهم يف املقروء، واألفكار الرئيسة فيه. 

  أن يدرب الطلبة عىل مساءلة ذواتهـم حـول مـا يريـدون البحـث عنـه يف املقـروء

 .بحيث تكون قراءاتهم هادفة

  أن يختار أرشطة تسجيل صويت تحتوي عىل مواد محببة إىل نفوس الطلبة ومطالبة

 .بتلخيص ما سمعوه يف نهاية سامع التسجيلالطلبة 
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  أن يشجع الطلبة عىل القراءة الحرة وتقديم ملخصات حول ما يقرؤون مـع تبيـان

 .وجهات نظرهم يف املقروء

 أن يجري تدريبات متكررة لتنمية القدرة عىل اإللقاء والتعبري الصويت عن املعاين. 

 ـرأ اآلـخـرون لتح ـدما يـق ـة اإلـصـغاء عـن ـى ّأن يـعـود الطلـب ـز ـعـىل املعـن ـق الرتكـي قـي

 .واستيعابه

 ّأن يدرب الطلبة عىل استخدام املعاجم يف البحث عن معاين املفردات. 

    ّأن يدرب الطلبة عىل نقد املقروء وإصدار األحكام حول قيمة املقروء ومدى فائدته. 

 ّأن يدرب الطلبة عىل التمييز بني الحقائق واآلراء ووجهات النظر. 

  عىل الربط بني املقروء والواقع يف الحياة التي يعيشها الطالبّأن يدرب الطلبة. 

  ًأن يحرص عىل وحدة اللغة وتكامل فروعها وجعـل القـراءة محـورا لفـروع اللغـة

 ).2008عطية، ( العربية األخرى 

 صفات معلم القراءة

 :إىل أن معلم القراءة الجيد ينبغي أن يتصف باملعايري اآلتية) 2008(أشار عطية 

 ًكون مؤهالً معرفيا وتربويا لتعليم اللغة العربيةأن ي ً. 

 ًأن يكون خاليا متاما من أي عيب يف النطق أو السمع ً. 

 ًأن يكون عارفا بآلية القراءة والتدريب عليها. 

  ًأن يكون ملام باسرتاتيجيات تعليم القراءة املعرفية وما فوق املعرفية عارفا كل مـا ً

 . هو جديد يف تعليمها

 ا صوت جهوري ولسان طليق يحسن التعبري الصويت عن املعاينأن يكون ذ  . 
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  أن يكون ذا ثقافة لغويـة واسـعة وثقافـة عامـة تؤهلـه للتعامـل مـع موضـوعات

 .القراءة وما له صلة بها من فروع املعرفة

 أن يتمتع مبقبولية لدى طلبته . 

 ًأن يكون قادرا عىل تشخيص مشكالت القراءة وقادرا عىل وضع املعال جات الالزمـة ً

 .لها

 ًأن يكون قادرا عىل تصميم األنشطة القرائية الكفيلة بتنمية القدرة عىل القراءة. 
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 سرتاتيجيات تعليم القراءة للمبتدئنيإ

علمت القراءة للمبتدئني بأكرث من إسرتاتيجية تعليم لكل منها ميزاتها وعيوبها 

 :ضوء عىل كل من هذه اإلسرتاتيجيات كام يف اآليتوسنحاول إلقاء ال

 اإلسرتاتيجية الرتكيبية: أوال

عىل تركيب الكل مـن األجـزاء أو تركيـب األجـزاء وصـوالً إىل هذه اإلسرتاتيجية  تقوم

الكل مبعنى أن املعلم يقدم األجزاء أوالً ثم يضم األجزاء إىل بعضها ليكون الكل، فهو يقدم 

تنـدرج من الحروف، فالكلامت من املقاطع، فالجمل من الكلـامت، والحروف، ثم املقاطع 

 :ن هامتايتحت هذه اإلسرتاتجية طريقتان تركيب

 : الهجائيةالطريقة األبجدية أو )1

العربيـة تقوم هذه الطريقة عىل مبدأ االنتقال من األجزاء إىل الكـل فتقـدم حـروف 

إلخ ويجـري ....يم، باء، تاء، ثاء، جها، بحسب ترتيبها الهجايئ ألفمبوجبها بأسامئها ثم صور

الربط بني اسم الحرف وصورته حتى يحفظها التلميذ وتثبت صورها يف ذهنه ثم ينتقل إىل 

تشكيل املقاطع ثم تشكيل الكلامت فالجمل القصرية فالطويلة وهكذا تنفذ هذه الطريقة 

 :كام يأيت

حروف حسب ترتيبها  يف هذه املرحلة يقدم املعلم أسامء ال:تقديم أسامء الحروف .أ 

 إىل مسـتوى  بعـده أسـامء هـذه الحـروف حتـى يصـلواالهجايئ والتالميذ يرددون

 .حفظها عن ظهر قلب وإذا ما تحقق له ذلك ينتقل إىل املرحلة الثانية

مقرونة بأسامئها بحيث يقدم اسم الحرف وإزاءه تقديم صور الحروف أو رموزها  .ب 

 :الرمز أو الصورة هكذا

 ج: ث           جيم: ت          ثاء: ب             تاء: ءا        با: ألف
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 .خ: ح       خاء: حاء

ًلكل حرف درسا خاصا ويشدد عىل الـربط املعلم جميع الحروف عىل أن يخصص ... وهكذا ً

 .صورة الحرف واسمه يف ذهن املتعلمبني اسم الحرف وصورته من أجل تثبيت 

  وتجري الكتابة يف مرحلتنيرفالحتدريب املتعلمني عىل كتابة صورة  .ج 

الكتابة عىل السبورة فيها يكتب املعلم اسم الحـرف يف أعـىل السـبورة ثـم : األوىل 

أكرث من مرة مع وجـود فاصـل ثـم ًيكتب الحرف بلون جذاب وخط جميل مكررا 

ً صور الحروف منقطة ويطلب من التالميـذ واحـدا واحـدا املـرور بالطباشـري يرسم ً

 .مكنوا من رسم الحرف من دون االعتامد عىل تنقيط املعلمفوق النقاط حتى يت

ً الكتابة يف الكراسات فيها يقوم املعلم بكتابة الحرف مكررا عدة مرات عىل :الثانية 

م يطلـب مـنهم محاكاتـه حتـى مـلء أسـطر لسطر األول من الورقة لكل تلميذ ثا

 .الورقة كاملة

 لتكوين مقاطع ذات داللة معنويـة تدريب املتعلمني عىل ضم الحروف إىل بعضها -د

 :أو كلامت تشتمل عىل حرفني مثل

  َرف ( ضم الراء للفاء فتكون كلمة.( 

  قم ( ضم القاف للميم فتكون كلمة.( 

  بر ( ضم الباء للراء فتكون كلمة.( 

  رب (ضم الراء للباء فتكون كلمة.( 

  در ( ضم الدال للراء فتكون كلمة.( 

  دب ( ضم الدال للباء فتكون كلمة.( 

  هر ( ضم الهاء للراء فتكون كلمة.( 

 رم ( راء للميم فتكون كلمة ضم ال.( 
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ثـم يطلـب مـن املتعلمـني تقـديم كلـامت تشـتمل عـىل حـرفني مـن ... وهكذا 

 .حصيلتهم اللغوية 

 كـأن تدريب املتعلمـني عـىل ضـم أكـرث مـن حـرفني إىل بعضـها لتكـوين كلـامت -هـ

من الكلامت بينهم لرتكيب أكرب عدد ممكن يعطيهم ثالثة حروف ويجري مسابقة 

 :من هذه الحروف مثل

 :د، ب، ر ميكن أن يشكلوا منها الكلامت* 

 .درب، بدر، ربد، برد، دبر

 :ن، هـ، ر ميكن أن يشكلوا منها *

 .نهر، رهن

 :ر، ق، م ميكن أن يشكلوا منها *

 .رقم، مرق، مقر، قمر، رمق، قرم

 :منهار، م، ح ميكن أن يشكلوا  *

مح، رحم، مرح، حرم، حمر وهكذا حتى تنموا قدراتهم عىل تركيب الكلامت مـن ر

 .الحروف التي تعلموها

 الصـور املختلفـة هم وتعلـيم عـىل ضـم حـروف تتصـل ببعضـهانيمـتعلتدريب امل -و

 :للحروف حسب موقعها يف الكلمة كأن يطلب منهم ضم

 .رجل: ر، ج، ل إىل بعضها لتكون كلمة  *

 .جمل: ضها لتكون كلمة ج، م، ل إىل بع *

 .بطل: ب، ط، ل إىل بعضها لتكون كلمة *

 ...وهكذا.  طلب: لتكون كلمةط، ل،ب إىل بعضها  *

 كـأن  لتكوين جملة قصـريةامتدريب املتعلمني عىل ضم كلمتني قصريتني إىل بعضه -ز

 :يطلب منهم ضم كلمة
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 .دار زيد: دار إىل زيد لتكون جملة *

 .قلم هند: لةقلم إىل هند لتكون جم* 

 ...وهكذا.  حرض مهند: حرض إىل مهند لتكون جملة* 

 كأن يطلب مـنهم تكـوين ضم ثالث كلامت قصار لتكوين جملة من ثالث كلامت -ح

 :جملة من

 .الزرع، الفالح، حصد *

 .    زيد، الدرس، قرأ * 

 .ًاملعلم، مبكرا، حرض* 

 ...وهكذا

 الربط بني الكتابة والقراءة هذه املراحل عىلعىل أن يحرص املعلم يف جميع 

 .باعتبارهام عمليتني متالزمتني

وتتمـيـز ـهـذه الطريـقـة يكونـهـا ـتـزود املتعلـمـني مبـفـاتيح الـقـراءة املتمثـلـة 

 أجزاء الكلمة أو حروفها فإنه يستطيع نطـق ًبالحروف فاملتعلم عندما يكون عارفا

ب تتمثـل الكلمة وإن كان ذلك بعد جهد ولكن عىل هـذه الطريقـة مآخـذ وعيـو

 :باآليت

 بـني فيها يضطر املتعلمون إىل حفظ ألفاظ ال معنى لها، فليس من عالقة معنويـة 

ليس لـه ) ب(أسامء الحروف التي تقدم للمتعلمني وصورها؛ فاللفظ باسم الحرف 

يف ذهن التلميذ لذلك فإن التالميـذ هنـا يرهقـون بحفـظ أسـامء ال  داللة معنوية

 .يفهمون معانيها

 يقة تهمل أصوات الحروف فهي تعلم الحروف بأسـامئها ال بأصـواتها إن هذه الطر

لذلك فإنهم عندما يريدون تهجئة الكلمة ينطقـون بأسـامء حروفهـا ففـي تهجئـة 

ة الصـوتية قلم وهذه الطريقة تخالف الطبيع: قاف، الم، ميم، : كلمة قلم يقولون

 .للغة

 ألنه مبوجبها يقرأ الكلمة حرفا حرفاًالتعلم بهذه الطريقة يجعل املتعلم بطيئا يف القراءة ً ً. 

  ال تهتم باملعنى فاملتعلم فيها عندما يقـرأ ال يفكـر بـاملعنى إمنـا ينشـغل بتوليـف

 .الحروف مع بعضها لنطق الكلمة
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 : الطريقة الصوتية )2

الصـوتية التـي الطريقة الثانية التي تندرج تحت اإلسرتاتيجية الرتكيبية هي الطريقـة 

عيوب الطريقة األبجديـة ألن الحـروف مبوجـب هـذه الطريقـة تقـدم جاءت لتاليف بعض 

 بأصـواتها مقرونـة موجـب هـذه الطريقـة يقـدم املعلـم الحـروفببأصواتها ال بأسامئها، ف

ها متقطعة ثـم موصـولة يف مقـاطع وكلـامت وتـتم االسـتعانة بالحركـات برموزها أو صور

ا مل ميكـن نطقهـا بأصـواتها مـوحروف املد إلظهار صوت الحرف الصامت ألن الصوامت ال 

ُر (  ومع الضمة )َر (  سبيل املثال الراء ينطق مع الفتحة تحرك أو تقع بعد حرف مد فعىل

دار، دور، دير، : وينطق بصوته الحقيقي إذا ما وقع بعد حرف مد مثل) ِر ( ومع الكرسة ) 

ْقرب ( أو ) ْخري(أو بعد ساكن مثل  َ.( 

 : املراحل اآلتيةتباعبايقة ويجري التعليم مبوجب هذه الطر

ًيقوم املعلم بتقديم أصوات الحروف حرفا حرفا والتالميذ يرددون أصـوات الحـروف  -أ ً

 .ًبعده مشددا عىل إخراج الحروف من مخارجها

بعد أن يقدم املعلم صوت الحرف يقدم صورته ويجري عمليـة ربـط بـني صـوت  -ب 

الحـرف بصـوته يف أذهـان اقـرتان صـورة الحرف وصورته حتى يصـل إىل مسـتوى 

 .التالميذ

 يدرب املتعلمني عىل كتابة الحروف عىل السبورة ونطقها يف أثناء الكتابـة وقراءتهـا -ج

 .بأصواتها

 تدريب املتعلمني عىل الربط بـني أصـوات الحـروف والحركـات، وأصـوات الحـروف -د

وحروف املد مبعنى يتم تـدريبهم عـىل نطـق مقـاطع تتكـون مـن حـرف صـامت 

ُ ز، د، د، زا، دا، دو :ة، ومقاطع تتكـون مـن حـرف صـامت وحـرف مـد مثـلوحرك َ َ

 .وهكذا

 تدريب املتعلمني عىل ضم مقاطع إىل بعضها لتكوين كلـامت قصـرية تتكـون مـن -هـ

 .ماما، بابا، تاتا، دادا: مقطعني مثل
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 : تدريب املتعلمني عىل تكوين كلامت من مقطع طويل وحرف مثل-و

 .نا، ر لتكون كلمة نار*     .زا، د لتكون كلمة زاد*   .داردا، ر لتكون كلمة  *

 تدريب املتعلمني عىل ضم كلامت قصرية إىل بعضها لتكوين جمل قصرية ثـم جمـل -ز

 . وهكذاطويلة

ويالحظ أن هذه الطريقـة ال تختلـف عـن األبجديـة إال يف مسـألة تقـديم الحـروف 

 رمز الحرف وصوته األمـر الـذي يجعلهـا بأصواتها ال بأسامئها وبذلك فهي تهتم بالربط بني

ة تعترب ميزة تتميـز بهـا هـذه الطريقـة يتتامىش والطبيعة الصوتية للغة ولعّل هذه الخاص

 .عن السابقة، أما عيوبها فهي البطء يف القراءة وقلة التشديد عىل املعنى

 اإلسرتاتيجية التحليلية: ًثانيا  

 البدء بالجزء واالنتقـال مـن الجـزء قوم عىل مبدأَّمر القول إن اإلسرتاتيجية الرتكيبية ت

إىل الكل برتكيب الكل من األجزاء، ويرتتب عىل ذلك الكثري من العيوب كالقراءة املتقطعـة 

ـجـاءت اإلـسـرتاتيجية م باملـعـاين، ومعالـجـة لعـيـوب اإلـسـرتاتيجية الرتكيبـيـة وـعـدم االـهـتام

ًسيسا عىل مبدأ إدراك الكل قبـل أجزائـه التحليلية التي تبدأ من الكل وتنتقل إىل األجزاء تأ

لذلك أطلق عىل هذه اإلسرتاتيجية التحليلية ألنها تنتهي بتحليل الكل إىل أجزائه والكـل يف 

هذه اإلسرتاتيجية قد يكون كلمة بوصفها أصـغر وحـدة لهـا معنـى أو داللـة، وقـد يكـون 

ك تندرج تحت هذه جملة باعتبارها أصغر تركيب لغوي له معنى ميكن السكوت عليه لذل

 :اإلسرتاتيجية طريقتان تدريسيتان هام

 : طريقة الكلمة-1

م الكلمـة كاملـة دفعـة واحـدة يتقدلمة تعني أن تعليم القراءة يبدأ بإن طريقة الك

 بعد الـربط بـني صـوت ب من املتعلمني ترديد صوتها بعدهللمتعلم فيقرؤها املعلم ويطل

ناها بيشء محسوس وذلك بوصف الكلمة أصغر الكلمة ومعناها عن طريق التعبري عن مع

 أنـظـر (م بطريـقـة الكلـمـة يـقـوم ـعـىل مـبـدأ وـحـدة معنوـيـة يف الرتكـيـب اللـغـوي والتعـلـي
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ًنطـق لفظـا ذا معنـى ًينا بداللته، فـاملتعلم مبوجبهـا يأي أنظر الشكل وأنطقه مستع) وقل

 : عنده، ومير التعليم بطريقة الكلمة باملراحل اآلتية
 

 : وتتضمنرضعمرحلة ال* 

 : عرض الكلامت-أ

اليشء يف هذه املرحلة تعرض الكلامت وصور مسمياتها، فيقوم املعلم بعـرض صـورة 

الذي تـدل عليـه الكلمـة التـي يـراد تقـدميها للمتعلمـني وتـدريبهم عـىل نطقهـا، ويسـأل 

عـرض صـورة الكلمـة وينطقهـا والطلبـة ياملتعلمني عن الصورة ويستمع إىل إجاباتهم، ثـم 

أو دار، أو مشط، أو فـالح ) نار(  إذا ما أراد تقديم كلمة ون بعده فعىل سبيل املثال، يردد

عرض صورة لكل من هذه األشياء ويسأل الطلبة عام تعرب عنـه الصـورة فيسـتمع إىل يفإنه 

ينتقـل إىل نـه إجاباتهم وبعد أن يتأكد من أن الجميع عرف محتوى الصـورة أو مـا تعـرب ع

 .ة والنطق باسمهاورمرحلة الربط بني الص
 

 : الربط بني الصورة والنطق باسمها-ب

يف هذه الخطوة يدرب املعلم تالميذه عىل الربط بـني الصـورة واسـمها فيـؤرش عـىل 

وهكـذا يسـتمر ) الرمـز اللفظـي املعـرب عنهـا ( الصورة ويطلب من الطلبة النطق باسمها 

 الصـورة ونطقهـا اللفظـي يف املعلم والتالميذ يرددون مرات عديدة حتى يتأكد مـن ثبـات

 .أذهان املتعلمني

 وذلـك بالتأشـري عـىل الصـورة ،ً مكتوبـا عـىل السـبورة الربط بني الصورة واسمها-ـج

ومطالبة التالميذ بنطق اسمها ثم التأشري عـىل اسـمها املكتـوب ومطالبـة التالميـذ بنطقـه 

 .حتى يتم اقرتان الصورة برمزها املكتوب يف أذهان الطلبة

يف هـذه الخطـوة يرفـع املعلـم  .ً الصورة وإبقاء رمزها مكتوبا عـىل السـبورة رفع-و

ثبـت صـورة الرمـز أو صـورة تالصورة ويبقي الكلمة ويطلب قراءتها مـرات عديـدة حتـى 

 .الكلمة يف أذهان التالميذ مقرونة بداللتها التي تم تثبيتها يف الخطوتني السابقتني
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رسـم الكلمـة عـىل شـكل نقـاط  وذلك ب:الميذ كتابة الكلمة عىل السبورة من الت-ـه

 عـىل نطقهـا يف أثنـاء الكتابـة، ثـم ميطلب من التالميذ مترير الطباشري فوقهـا مـع تـدريبه

 .تدريب التالميذ عىل كتابة الكلمة من دون تنقيط

 يف هـذه الخطـوة يقـوم املعلـم بكتابـة : كتابة الكلمة من التالميـذ يف الكراسـات-و

 ويطلـب مـنهم محاكـاة رسـمها يف األسـطر ول يف كراسـات التالميـذالكلمة عىل السطر األ

 .الباقية من الصفحة وهو يراقبهم وذلك لتثبيت صورة الكلمة يف أذهان التالميذ

 . تقديم كلامت أخرى بالطريقة نفسها-ز

 يف هذه  الخطـوة يقـدم املعلـم أكـرث : تدريب التالميذ عىل التمييز بني الكلامت-ح

ب التالميذ عىل نطقهـا لغـرض تـدريبهم عـىل امت التي تم تقدميها ويدرمة من الكلمن كل

التمييز بني الكلامت فيؤرش عـىل كـل كلمـة ويطلـب مـن التالميـذ نطقهـا، ويغـري مواقـع 

 الكلامت ويطلب من التالميذ نطق الكلمة التي يـؤرش عليهـا بعـد تغيـري موقعهـا وهكـذا

عىل التمييز بني الكلـامت ونطقهـا بالشـكل ًحتى يتأكد أن التالميذ جميعا أصبحوا قادرين 

 .الصحيح

 :مرحلة التحليل* 

 يف هذه املرحلة ينتقل املعلم من الكل إىل أجزائه فيبدأ بتحليل الكلامت التي قدمها 

ا الكلمة فعـىل إىل مقاطع واملقاطع إىل حروف ليك يعرف التالميذ األجزاء التي تكونت منه

 :اد تحليلها يقوم باآليتي إذا ما أرسبيل املثال كلمة نور

  ًيحللها كتابيا وذلك بعرض الكلمة يف مقطعني كل مقطع يف بطاقة ويضـع البطـاقتني

بجوار بعضهام وينطق الكلمة بالطريقة املشار إليها مع التأشري عـىل كـل مقطـع يف 

 .أثناء النطق به

 ط يفصل بني البطاقتني وينطق كل مقطع عىل حدة والطلبة يرددون بعده مـع الـرب

 بني نطق صوت املقطع ورمزه املكتوب يف البطاقة وهكذا حتى تثبت صورة بالتأشري

 .كل مقطع يف أذهان الطلبة
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 ويطلب من التالميذ نطقههيعرض كل مقطع لوحد . 

 ،وإعادة ترتيبها لتكوين الكلمةيغري مواقع املقاطع ويطلب من التالميذ النطق بها . 

 تدريب الطلبة عىل كتابة املقاطع. 

 (  املقطـع :فعىل سبيل املثـال) حروفه ( ليل املقطع املكون من حرفني إىل أجزائه تح

كل حرف عىل بطاقة ويتعامل معه كام تعامل يقدم ، وو...نـ: يحلله إىل أجزائه ) نو 

 .مع املقطع فيام تقدم أي يجري التحليل بالطريقة السابقة نفسها

 م عدد من املقاطع التي مر يتقدوف بىل التمييز بني املقاطع والحرتدريب التالميذ ع

تعلمها والنطق بها ومطالبة التالميذ التمييز بينهـا ونطقهـا وهكـذا الحـروف وذلـك 

 .باستخدام البطاقات أوالً ثم الكتابة عىل السبورة ثم كتابتها يف الكراسات

 لمبعنى لهم أن يبدؤوا بتقديم الك العودة برتكيب األجزاء وصوالً إىل الكل نيوللمعلم

واالنتهاء إىل األجزاء ثم تركيـب الكـل مـن األجـزاء لـيك يجمعـوا بـني ميـزات اإلسـرتاتيجية 

 .التحليلية والرتكيبة

 :ويف ضوء ما تقدم ميكن القول إن هذه الطريقة تتطلب

 .البدء بتقديم كلامت بسيطة ال تزيد عن أربعة أو خمسة حروف *

 .تقديم صور حسية للتعبري عن معاين الكلامت* 

 .التشديد عىل عملية الربط بني الصور واأللفاظ أو الرموز اللفظية الدالة عليها* 

 . التشديد عىل أن تكون الكلامت املقدمة متشابهة يف بعض حروفها ومقاطعها* 

 .االنتقال من االعتامد عىل الصور يف نطق الكلامت إىل النطق بها من دون صور* 

 .د والنطق لغرض تثبيت الصور وأسامئهاالتشديد عىل مبدأ التكرار يف الرتدي* 

 .االنتهاء بالتجريد أي تجريد أصوات املقاطع والحروف والربط بني صوت الحرف ورمزه* 
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 .ات معنىومحاولة أن تكون الكلامت التي تقدم صالحة للتكامل مع بعضها لتكوين جمل ذ* 

 :ميزات طريقة الكلمة

 :اآليتبتتميز طريقة الكلمة 

 ،فهو ينطـق بلفـظ لـه معنـى يشـكل جـزءا مـن تقدم كلامت ذوات معنى للمتعلم ً

 .مدركاته وبنيته املعرفية

  الكل يدرك قبل أجزائهإنتقدم الكل وبذلك تراعي املبدأ القائل . 

 تعلم مبوجبها ينطلق الكلمة كاملة ال مجزأة تؤسس للرسعة يف القراءة ألن امل. 

 تؤسس إلدراك معنى املقروء. 

 :طريقة الكلمةعيوب 

 :من عيوب هذه الطريقة

 أنها تتطلب قدرة عالية لدى املعلم عىل تكييف املفردات ملالءمة إجراءات هذه الطريقة. 

 ًأنها تتطلب جهدا كبريا من املعلم ً. 

  تتطلب عناية كبرية يف اختيار الكلامت التي يتضمنها منهج تعليم القراءة للمبتـدئني

 .ا ومقاطعهابحيث تتوافر روابط بني حروفه

 تعلم فيها ينرصف إىل حفظ صور الكلامت أكرث من معرفة صور الحروف أن ذهن امل

مـا مل يعـط وأصواتها وهذا يعني أنها ال تـزود املـتعلم مبفـاتيح القـراءة ال سـيام إذا 

االهتامم املطلوب لتجريد املقاطع والحروف ومل يدرب التالميـذ عـىل إعـادة تركيـب 

 .الكلمة من أجزائها

 :ة الجملةــطريق -2

ليـة طريقـة الجملـة وطريقـة من الطرائق التي تندرج تحـت اإلسـرتاتيجية التحلي

التي تقوم عليها طريقة الكلمة غري أنها تختلـف عنهـا قوم عىل األسس نفسها الجملة ت

يف أن الجملة متثل وحدة معنوية متكاملة يف الرتكيب اللغوي ألنها تحمل معنى يحسن 

 ني أن الكلمة قد تكـون بهـا حاجـة إىل أن تكـون ضـمن تركيـب أو السكوت عليه يف ح
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يـادة الرسعـة يف زد عىل ذلك أن طريقة الجملـة تؤهـل املتعلمـني لز جملة ليتضح معناها

 .تامم باملعنى والرسعة يف القراءةجمع بني االهالقراءة فهي إذن ت

 :أما التعليم مبوجبها فيسري عىل الخطوات اآلتية

 

 :مل تقديم الج-أ

مبا أن طريقة الجملة من الطرائق الكلية فهـي تبـدأ بتقـديم الكـل والكـل فيهـا هـو 

الجملة ويشرتط يف الجمل التي تقدم فيها أن تكون قصرية بسـيطة الكلـامت مـع الحـرص 

 :تباع اآليت التي تقدمها ويتم تقديم الجمل بابعض الكلامت يف الجملعىل تكرار 

 جمل املقدمةعرض صور ملا تعرب عنه دالالت ال. 

 ،واالستامع إىل إجاباتهممساءلة التالميذ عام يشاهدون يف الصور املعروضة . 

 هذا الغرضصورة تحت الصورة يف بطاقات معدة لعرض الجمل التي تعرب عن محتوى ال. 

 ري والنطـق تـي تعـرب عـن داللتهـا عـن طريـق التأشـالـربط بـني الصـورة والجملـة ال

 . بعد املعلماملتكررين مع الرتديد املتتابع

 رشح معنى الجملة عن طريق ما تحمله الصورة من دالالت معنوية محسوسة. 

 رفع الصور وإبقاء الجملة وترديد النطق بها مرات عديدة. 

 .وهكذا تعرض أكرث من جملة بالطريقة نفسها

 : التمييز بني الجمل-ب

قـدميها لهـم  تيف هذه الخطوة يدرب املعلم تالميذه عىل التمييز بني الجمل التي تـم

 :تباع اآليتبا

 عرض الجمل مرتبة. 

 قراءة الجمل جملة جملة من املعلم والتالميذ يرددون. 

 ري مواقع الجمل مع قراءتها والتالميذ يرددونيتغ. 

 التأشري عىل الجملة ومطالبة التالميذ بقراءتها. 
 

 : وتجري بأسلوبني كتابة الجمل،-ـج
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ورة ويطلـب بكتابة الجملة يف النصف العلوي مـن السـالسبورة إذ يقوم املعلم بعىل : األول

من التالميذ نسخها أو إعادة كتابتها يف النصف األسفل من السـبورة عـىل أن يراعـي 

 .النطق بالجملة يف أثناء كتابتها

يف الدفاتر إذ يقوم املعلم بكتابة الجمل عىل السبورة ويطلب مـن التالميـذ كتابتهـا يف : الثاين

 .بع ذلك ويوجه ويصححدفاترهم وهو يتا

 : الجملة مرحلة تحليل-د

ًيف هذه املرحلة ينتقل املعلم من الكل إىل األجزاء فيقوم بتحليل الجمل التي قدمها تباعا إىل 

 :تباع اآليتلامت إىل مقاطعها وحروفها وذلك باكلامتها والك

 عرض الجملة كاملة أمام التالميذ . 

 ها من الطالبقراءة الجملة من املعلم وترديد قراءت. 

 عرض الجملة يف بطاقات كلامت مرتبة وقراءتها من املعلم وترديدها من الطالب. 

 عرض البطاقات التي تحمل كلامت الجملة منفصلة عن بعضها وقراءتها كلمة كلمة. 

 الواحدة بعـد األخـرى وقراءتهـا مـن املعلـم والتالميـذ  الكلامتعرض البطاقات التي تحمل 

 .يرددون

  ًالواحدة يف بطاقات كل بطاقة تتضمن مقطعا عىل أن تكـون هـذه البطاقـات عرض الكلمة

 .وقراءة املقاطعمرتبة غري متباعدة عن بعضها 

 عرض املقاطع متباعدة عن بعضها ونطق كل مقطع لوحده. 

  ويجري الربط بني صوت الحرف وصورتهًاملقاطع يف بطاقات تحمل كل بطاقة حرفاعرض . 

 لتميز بني الكلامت واملقاطع والحروف لإجراء مترينات تدريبية. 

  إجراء عمليات تدريب لتكوين جمل جديدة مـن الكلـامت املقدمـة وكلـامت جديـدة مـن

 .املقاطع والحروف املقدمة

 إجراء تدريبات عىل كتابة الكلامت والجمل واملقاطع والحروف عىل السبورة ثم يف الدفاتر. 
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كلـامت مـن الجمـل واملقـاطع مـن وهذا يعني أن عمليـة التجريـد تبـدأ بتجريـد ال

الكلامت والحروف من املقاطع مع التشديد عىل التمييز بني الجمـل، والكلـامت واملقـاطع 

 زيـادة عـىل أنهـا تقـدم طريقة تتمتع مبيزات طريقة الكلمـةوالحروف ويالحظ أن هذه ال

 .وتسهم يف زيادة الرسعة يف القراءةوحدات معنوية كاملة للمتعلمني 

 إلسرتاتيجية املزدوجةا: ًثالثا  

، وهي إسرتاتيجية تحليلية تركيبية أي تجمـع بـني سرتاتيجية التوليفيةويطلق عليها اإل

 .التحليل والرتكيب

تقوم هذه اإلسرتاتيجية عىل مبـدأ الجمـع بـني ميـزات الطرائـق الرتكيبيـة والطرائـق 

جـزاء ثـم تعـود لتبـدأ  الكل وتنتقل منه إىل األ تقدمّالتحليلية التي مر الحديث عنها، فهي

 :من األجزاء وتنتهي بالكل، وإن تعليم القراءة بهذه الطريقة يقتيض

  تقديم وحدات معنوية مكتوبة للمتعلمني تحتوي عىل كلامت وجمل ذوات معنى

ًليك يقرأ التلميذ نصوصا لها معنى ميكن أن يتفاعـل معهـا ويكـون ذلـك التفاعـل 

 مـن ً، وهـي بهـذا أكـرث اتسـاعاعاب املقروءمهارات القراءة واستيًسببا يف اكتساب 

 .طريقتي الكلمة والجملة

  تحلـيـل الوـحـدات املكتوـبـة إىل جـمـل والجـمـل إىل كـلـامت والكـلـامت إىل مـقـاطع

وحروف مبعنى أنها تنتهـي مبـا تبـدأ بـه الطريقـة الصـوتية فتشـدد عـىل أصـوات 

 .الحروف وربطها برموزها

 ا وبـني رموزهـا وذلـك يف مراحلهـا تعريف الطلبـة بأسـامء الحـروف والـربط بينهـ

 .النهائية وبذلك تلتقي مع األبجدية

  بناء الكلامت من املقاطع والحروف، وبناء، الجمل من الكلامت، وبذلك تلتقي مع

 .الطرائق الرتكيبية
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وعىل أساس ما تقدم فإن هذه الطريقـة إذا مـا أتقـن املعلـم أداءهـا والتـزم بتنفيـذ 

، وفهـم معـاين املقـروء، وبنـاء الكلـامت والجمـل، ةعة يف القراءمراحلها تعود التالميذ الرس

وتزود التالميذ مبفاتيح القراءة والكتابة وبذلك فهي تجمـع بـني ميـزات الطرائـق الرتكيبيـة 

 .والطرائق التحليلية التي مر الحديث عنها

 :مراحل التعليم باإلسرتاتيجية املزدوجة

 :يجية مير باملراحل اآلتيةإن تعليم القراءة عىل وفق هذه اإلسرتات

 .مرحلة التمهيد والتهيئة لعرض الجمل وتقدميها للمتعلمني) 1

التعليم مبوجب هذه اإلسرتاتيجية يقتيض تقديم وحدات معنوية متكاملة فإن مبا أن 

ًهذا يعني أن هذه الوحدات تشكل موضوعا واحدا ميكن الحـديث عنـه ومناقشـته لـذلك  ً

 . ميهد له ويهيأ لتقديم الجمل التي تشكل ذلك املوضوعفإن هذا املوضوع يقتيض أن

ويكون التمهيد بإجراء محادثة بني املعلم والتالميذ تدور حول املوضوع تبدأ بأسـئلة 

تكامل اإلجابات وتفاعـل  اإلجابة عنها من التالميذ وبويتلقىيطرحها املعلم حول املوضوع 

لبة املعنى العام للموضوع، ويعرفـوا عـن التالميذ مع األسئلة املطروحة ميكن أن يدرك الط

لحالـة مـن الفهـم ، ومـن شـأن هـذه املامرسـة أن تؤسـس أي يشء يدور موضوع القـراءة

واالستيعاب بشكل أفضل من دخولهم املوضوع من دون متهيد ومعرفة الفكرة التي يـدور 

وتوجيههـا حولها، ولكن هذا التمهيد ينبغي أن يراعي مبدأ البساطة والوضوح يف املحادثـة 

نحو فكرة املوضوع وتهيئـة أذهـان الطلبـة للتفاعـل معـه مبعنـى أن تكـون األسـئلة التـي 

يطرحها املعلم هادفة وتتصل بالجمل التي يشتمل عليها املوضوع بحيث تشـتمل اإلجابـة 

 وميـكـن للمعـلـم أن يـسـتعني بوـسـائل ـعـىل الجـمـل اـلـواردة يف املوـضـوع أو ـعـىل أكرثـهـا،

 املوضوع ويثري النقاش حولها كاملناظر والصور وما شـاكل ذلـك محسوسة تعرب عن محتوى

 .من الوسائل الحسية املثرية كاألقالم والرشائح
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 :رض الجمل والتعريف بهامرحلة ع) 2

إن عرض الجمل يقتيض تهيئة الصور التي تعرب عـن معـاين الجمـل وذلـك السـتخدام 

ا الجـمـل ألن املتعلـمـني الـصـغار الوـسـائل الحـسـية يف إدراك املـعـاين املـجـردة الـتـي تحملـهـ

 .يدركون املحسوسات أفضل من إدراكهم املجردات يف مراحل التعلم األوىل

ًلذلك ينبغي أن يقوم املعلم بتهيئة هـذه الصـور مسـبقا وأن يحـرص عـىل أن تكـون 

 .تحملهـا الجمـلًر وأن تعكس متاما املعاين التي هذه الصور واضحة جذابة تستهوي الصغا

 : العرض فتكون كام يأيتأما إجراءات

 عرض الصور مرتبة عىل وفق تسلسل الجمل التي يتضمنها املوضوع. 

 طرح أسئلة من املعلم حول مضمون كل صورة. 

 حـرص املعلـم عـىل الحصـول عـىل ت التالميذ عن األسئلة املطروحـة مـع تلقي إجابا

 .الجمل نفسها يف إجابات الطلبة

  التالميذ يف بطاقات تحت كل صورةعرض الجمل التي يحصل عليها من إجابات. 

 الجملة املعروضة يف البطاقة والتالميذ يرددون بعده مرات عديدةقراءة . 

 ربط بني نطق الجملة والصورة باستخدام املـؤرش وذلـك بالتأشـري عـىل الصـورة ثـم ال

 .الجملة التي ينطقها والتالميذ يرددون ويتابعون 

 بأن يرفع الصورة وينطق الجملة مـرة ويرفـع  عملية تبادل بني الصورة والجملة إجراء

الجملة ويبقي الصورة مع نطق الجملة مرة أخـرى حتـى يـتم اقـرتان نطـق الجملـة 

 .ورموزها بالصورة يف أذهان التالميذ

 يرفع الصور ويبقي الجملة ويقرأ الجمل والطلبة يرددون. 

 شري عىل كـل جملـة  مواقعها والتأرييدرب التالميذ عىل التمييز بني الجمل وذلك بتغي

ًومطالبة التالميذ بقراءتها حتى يتأكد من أن كل تلميذ أصـبح قـادرا عـىل قـراءة كـل 

 . ومتييزها من غريها من الجمل األخرىجملة وفهم معناها
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 : مرحلة التحليل والتجريد) 3

يف هذه املرحلة ينتقل املعلـم إىل تجزئـة الكـل الـذي قدمـه يف املرحلـة السـابقة إىل 

 : التي تكون منها ذلك الكل ويجري التحليل عىل مرحلتنياألجزاء

 : ويتم كام يأيتاألوىل تحليل الجمل إىل كلامت -أ

 .عرض الجملة كاملة يف بطاقة ونطقها ومطالبة التالميذ بنطقها كالً متكامالً -

عرض الجملة مجزأة يف بطاقات تحمل كل بطاقة كلمة وتعرض هذه البطاقات مرتبة  -

ها وتقرأ كلمة كلمة والتالميذ يرددون مـع الحـرص عـىل اسـتخدام من دون فصل بين

 .املؤرش للتأشري عىل كل كلمة من كلامت الجملة يف أثناء النطق بها

عرض الجملة يف بطاقات تحمل الكلامت مع الفصل بني هـذه البطاقـات لـيك يـدرك  -

كلامت كلمة ًالتالميذ أن كل بطاقة تحمل كلمة متثل جزءا من الجملة األصل، وتقرأ ال

 .ًكلمة مع التأشري والرتديد أيضا، وهكذا مع جميع الجمل الواردة يف النص املقروء

 : ويتم كام يأيتالثانية تحليل الكلامت -ب

 من املعلم مع التأشري والتالميـذ يـرددون، وتـدريبهم عرض الكلمة يف بطاقة وقراءتها -

 .عىل التمييز بني الكلامت

ابة كل مقطع يف بطاقة، وعرض البطاقات مرتبة وقـراءة  مقاطع وكتىلتجزئة الكلمة إ -

 .الكلمة يف صورة مقاطع متصلة مع التأشري

وجود فاصل بـني مقطـع وآخـر عرض البطاقات التي تحمل مقاطع الكلمة مرتبة مع  -

 املقاطع منفصلة عن بعضها مع التأشري ليك يدرك التلميـذ أن الكلمـة مكونـة وقراءة

ًزاء لفظا ورمزامن أجزاء ويتعرف هذه األج ً. 

 .تجزئة املقاطع إىل حروف وعرض كل حرف يف بطاقة ونطقها من دون الفصل بينها -

 .لة عن بعضها مع النطق والتأشري وترديد الطلبةعرض بطاقات الحروف مستق -
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 .املقاطع والحروفبني تدريب التالميذ عىل التمييز  -

لتي تعلموها عـىل السـبورة تدريب التالميذ عىل كتابة الحروف واملقاطع والكلامت ا -

 .أوالً ثم يف دفاترهم

 

 :مرحلة الرتكيب)  4

يف هذه املرحلة يعود املعلم للبدء من األجـزاء وصـوالً إىل الكـل ومتـر هـذه املرحلـة 

 :ًمبرحلتني أيضا هام

ّمرحـلـة تركـيـب الكـلـامت ـمـن املـقـاطع والـحـروف وـتـتم بالطريـقـة الـتـي ـمـر : األوىل
الحروف ويطلب  ًلمة، بحيث يقدم املعلم عددا من املقاطع أوالحديث عنها يف طريقة الك

من التالميذ ضمها إىل بعضها لتكوين كلامت معينـة وميكنـه إجـراء مسـابقة يف ذلـك بـني 

 .أكرب عدد ممكن من الكلامت من تلك الحروف أو املقاطعالتالميذ حول بناء 

نا عنهـا يف طريقـة تركيب الجمل مـن الكلـامت وتـتم بالطريقـة التـي تحـدث: الثانية

ها إىل بعضـها ّمن الكلامت ويطلب مـن التالميـذ ضـمًالجملة وذلك بأن يقدم املعلم عددا 

 .لتكوين جمل ذوات معنى وميكنه إجراء مسابقة بني التالميذ يف ذلك

 

 :  ميزات اإلسرتاتيجية املزدوجة

 :من ميزات هذه اإلسرتاتيجية أنها

 ًستعملها التالميذ يف البيئة املحلية فتكـون جـزءا ًتبدأ بكلامت وجمل قصرية كثريا ما ي

من محصولهم اللغوي وعنـد ذلـك سـيكون علـيهم تعلـم مجهـول واحـد هـو الرمـز 

ًاللفظي أما املعنى فهو غالبا ما يكون معلوما لديهم ً. 

 تعلم فيها يدرك الكل ويتعلم قراءة الجملـة كاملـة ال تحقق الرسعة يف القراءة ألن امل

 .كلمة كلمة
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 بط الرموز اللفظية مبعانيها وبذلك فإن االستيعاب القـرايئ يكـون فيهـا أفضـل مـن تر

 .الطرائق الرتكيبية

 تجمع بني ميزات الطرائق الرتكيبية والطرائق التحليلية. 

  تزود املتعلمني مبفاتيح القراءة والكتابة. 

هـذه م بيولكن ما ينبغي قوله هو أن املعلمـني يف أغلـب مدارسـنا ال يحسـنون التعلـ

ذكر ويكتفـون بإيصـال التلميـذ إىل تالطريقة ال سيام أنهم ال يولون مرحلة الرتكيب أهمية 

التحليـل قبـل املستوى الذي يستطيع فيه قراءة النص املكتـوب، وقـد ال يهتمـون مبرحلـة 

الرتكيب لذلك نجد أن طلبتنا ينهون مرحلة التعليم األسـايس وال يسـتطيعون قـراءة جملـة 

لهم أن تعرفوها يف مناهج القـراءة، ورمبـا ال يسـتطيعون قـراءة جملـة أو واحدة مل يسبق 

 .كلمة تغري موضعها يف سياق املوضوع الذي ترد فيه

حـرج فـبعض الطلبـة يـذهب إىل ث وال ّأما مسألة تجريـد املقـاطع والحـروف فحـد

ذه ًاملتوسطة من دون معرفة كتابة جملة مفيدة وهذا مل يكن ناجام عن خلل يف هاملرحلة 

اإلسرتاتيجية إمنا عن قصور املعلم وعدم التزامـه مبراحـل هـذه الطريقـة، أو عـدم تأهيلـه 

 .للتعليم مبوجبها

اـبـة للمبـتـدئني وخالـصـة الـقـول أن تبـنـي ـهـذه اإلـسـرتاتيجية يف تعـلـيم الـقـراءة والكت

 مهم بتنفيذ مراحلها بشكل دقيق وبذل الجهد الكـايفاًيا للمعلمني والتزيستدعي تأهيالً كاف

 أهـداف ارها وتحقـقكيب ليك تؤيت هذه اإلسرتاتيجية مثيف عمليات التحليل والتجريد والرت

 .هاتعليم القراءة كام يراد من
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 راءة ــسرتاتيجيات تعليم القإ

 من أجل الفهم لغري املبتدئني

 متهيد

 

عـن اإلسـرتاتيجيات  للمبتـدئني تختلـف  تعليم القـراءةمن املعروف أن إسرتاتيجيات

التي تعلم بها القراءة لغري املبتدئني، وذلك لتغـري أهـداف القـراءة، ومهاراتهـا  يف املراحـل 

املعارف، واسـتيعاب معـاين التي تيل الصفوف األساسية األوىل، واتجاه القراءة نحو تحصيل 

سـرتاتيجيات ليسـت هـذه اإلاملقروء ومعلوماته، وتعرف مقاصد الكتاب وتوجهاتهم، ولكن 

تقليديـة تبـدأ بـالتعريف ّعىل مستوى واحد من الحداثة والفعاليـة؛ فهنـاك إسـرتاتيجيات 

من املعلم قراءة جهريـه، وقراءتـه مـن الطـالب ثم قراءته بعنوان النص الذي يراد قراءته، 

تنتهـي قراءة صامتة، ثم رشح املفردات الصعبة، فقراءة املوضوع قراءة جهرية من الطالب 

 .برشح معنى املقروء، وبعض التطبيقات اللغوية

وهناك إسرتاتيجيات معرفية، وأخرى فوق املعرفية أو ما وراء املعرفية، وعـىل الـرغم 

 الحـتامل  التـداخل بـني النـوعني يف ؛من صعوبة الفصل بـني  املعرفيـة ومـا وراء املعرفيـة

 املعرفية الحديثـة التـي رتاتيجياتاإلسسنحاول االقتصار يف هذا الفصل عىل بعض  التعليم 

تستخدم ألغراض االستيعاب القـرايئ، وفهـم املقـروء، وتنميـة مهـارات االسـتيعاب املعـريف 

   :وهي

 .اإلسرتاتيجية البنائية -

 .إسرتاتيجية دائرة األسئلة -

 .إسرتاتيجية حل املشكالت -

 .إسرتاتجية تنال القمر -
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 .إسرتاتيجية التلخيص -

 .يإسرتاتيجية العصف الذهن -

 .إسرتاتيجية املنظامت املتقدمة -

 .إسرتاتيجية التعلم التعاوين -

إىل قـراءة مـا بـني إن هذه اإلسرتاتيجيات تتميز بأنها تتجاوز مستوى قـراءة السـطور 

 .ها مبعنى أنها تشدد عىل املستوى التفسريي والنقدي للقراءةوراءالسطور وما 

م والخطوات وامليزات نحاول وقبل الحديث عن هذه اإلسرتاتيجيات من حيث املفهو

 :عرض مبادئ الفهم القرايئ كام يف اآليت

   مبادئ الفهم القرايئ

 

ً إىل أن هناك عددا من املبـادئ تسـهم إسـهاما كبـريا يف تنشـيط (1998) الزيات أشار ً ً

 :الفهم القرايئ وينبغي مراعاتها من املعنيني يف تعليم القراءة وهي

وهذا يعني أن الفهم القرايئ يقـتيض اسـتخدام اللغـة يف : الفهم القرايئ عملية معرفية -1

العمليات الذهنية التي يجريها القارئ من أجل الوصول إىل املعاين مبعنـى أن القـارئ 

ال ميكنه أن يفكر أو يدرك املعاين مـا مل يسـتطع معرفـة الكلـامت والرتاكيـب اللغويـة 

 .التي يشتمل عليها النص املقروء

ً وهذا يعني أن القـراءة بحـد ذاتهـا تعـد نوعـا مـن أنـواع :تفكريالفهم القرايئ عملية  -2

املشكالت التي يواجهها القارئ وإذا ما كانت القراءة كذلك فإنها تقتيض إعامل الفكـر 

ًيف املقروء واستنتاج ما يتضمنه املقروء وما خلف سطوره وبذلك تكون القراءة نشـاطا 

ًذهنيا هادفا ً. 

، وهـذا يعنـي أن يكـون  النشـط بـني القـارئ واملقـروءالفهم القرايئ يقتيض التفاعـل -3

ًالقارئ إيجابيا يف تفاعله مع النص مستخدما بنيته املعرفية يف التعامل مع املعلومـات  ً

 .التي يتضمنها النص من أجل فهمه والتمكن منه
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 تعني قدرة القـارئ عـىل تعـرف ةالطالقة الذهني: الفهم القرايئ يستلزم طالقه ذهنية -4

والرتاكيب املقروءة بشكل رسيع وقراءتها قراءة متواصـلة غـري متقطعـة مـع الكلامت 

 .القدرة عىل اكتشاف املعاين الكامنة يف فقرات النص املقروء

وبعد عرض مبادئ الفهم القرايئ سنفصـل الحـديث عـن االسـرتاتيجيات التـي تقـدم 

 :املفهوم والخطوات واملميزات كام يأيت حيث ذكرها من

 

  البنائية يف تعليم القراءةيةاإلسرتاتيج  

 

  إىل الفلسفة البنائيـة التـي تشـدد عـىل الـتعلم ذي املعنـىاإلسرتاتيجيةتستند هذه 

 .القائم عىل الفهم، وتنظيم البناء املعريف لدى املتعلم

 : املبادئ اآلتية عىلوإن استخدام اإلسرتاتيجية البنائية يف تعليم القراءة يتأسس

تعـرف يههـا باألهـداف املحـددة لهـا تبـدأ بية مستمرة يتم توجإن القراءة عملية بنائ -1

املكتوب وفهمه يف ضـوء الخـربات املخزنـة يف البنيـة املعرفيـة، والتفاعـل معـه وهـذا 

 .يقتيض الفحص والفهم والتحليل

إن العملية القرائية تتضمن إعادة القارئ بناء معرفته عـن طريـق تفاعلـه مـع الـنص  -2

 املخزنة يف ذاكرته، وينجم عن ذلك التفاعل إيجاد روابط بني املقروء واملعرفة السابقة

 .الخربات الجديدة والخربة السابقة للقارئ

 املالمئـة لتمكـني ّإن التعليم الفعال للقـراءة يعتمـد إىل حـد كبـري عـىل تهيئـة الفـرص -3

 .إيجايب يف عمليات بناء املعنىالقارئ من أداء دور 

 وبينهم وبـني املعلـم يسـهم يف فهـم معنـى املقـروء إن التفاعل اإليجايب بني املتعلمني -4

 .واكتشاف املعاين الكامنة خلف السطور أو بينها

ً والتعلـيم التعـاوين تـوفر فرصـا إن أساليب الحوار وحل املشكالت والعصف الـذهني، -5

يض إىل ـبـني الـطـالب ـلـذلك ـفـإن اـسـتخدامها ـيـفأفـضـل للمـشـاركة والتفاـعـل اإليـجـايب 

 . املقروءمستوى أفضل من استيعاب
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إن الخلفيات املعرفية للقارئ تسهم يف مستوى اسـتيعابه للمقـروء فضـالً عـن ميولـه  -6

واتجاهاته لذلك ينبغي االهتامم بتلك الخلفيات وامليول واالتجاهات للتأسـيس عليهـا 

 .يف تنمية القدرة عىل استيعاب املقروء

 التـي ةات الجديـدإن االستيعاب القرايئ يتوقف إىل حد كبري عىل درجة اتصـال الخـرب -7

يتضمنها املقروء عن طريق أنشطة ما قبل القراءة كام هو الحال يف اسـتخدام خـرائط 

 .املفاهيم أو املنظامت املتقدمة

 إن مستويات القراءة متعددة وتتسم بالرتابط والتكامل لذلك ينبغي االهتامم بجميع  -8

ًنقـدي اهتاممـا مستويات القـراءة مـن الحـريف حتـى النقـدي مـع إعطـاء املسـتوى ال

 .يتناسب وأهميته ومقتضيات تنمية مهاراته

تعليم القـراءة مبوجـب اإلسـرتاتيجية البنائيـة يتجـه نحـو فإن ًوتأسيسا عىل ما تقدم 

 التفاعل بني القارئ والنص عقل القارئ يف أثناء القراءة نتيجةالتشديد عىل ما يجري داخل 

ً إيجابيـا لتنشـيط املعرفـة ًلقـارئ دورااملقروء واملوقف الـذي وضـع فيـه القـارئ فيـؤدي ا

السابقة وتشغيلها لتتداخل مع املعرفة الجديدة واكتشـاف الـروابط بـني املعرفـة السـابقة 

واملعرفة الجديدة وتحليل هذه الروابط والعالقات وصـوالً إىل اسـتخالص معـارف جديـدة 

 .ضم للبناء املعريف للمتعلمُت

رتاتيجية البنائيـة ال يقـرون بـأن الطفـل صـفحة وهذا يعني أن الداعني إىل تبني اإلس

بيضاء تكتب عليها ما تشاء إمنا لديه معـارف سـابقة ال بـد مـن ربطهـا يف عمليـة القـراءة 

 .باملعارف الجديدة

وهكذا فاملعارف الجديدة التي يتضمنها املقروء تندمج مع املعارف املخزنة يف ذهنـه 

ًلتكون بناء معرفيا جديدا هذ ً ات صلة بالسابقة وميكن أن نت املعرفة الجديدة ذا إذا ما كاً

ترتبط بها بعالقات معينة أما إذا كانت تختلف عنها فإنها عندئذ تحتاج إىل  تنتمي إليها أو

عملية تعديل وإعادة صياغة بأساليب أخرى تجعـل منهـا قابلـة للتـداخل واالنـدماج مـع 

 .الخربات السابقة
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 رتاتيجية البنائيةاءة مبوجب اإلسخطوات تعليم القر

 :مير تعليم القراءة مبوجب اإلسرتاتيجية البنائية باملراحل اآلتية

 ).الدعوة ( مرحلة ما قبل القراءة -

 ).االكتشاف ( مرحلة القراءة  -

 ).النقد والتقويم ( مرحلة ما بعد القراءة  -

 :مرحلة ما قبل القراءة )1

القراء إىل تعلم املقـروء أو ويطلق عليها مرحلة الدعوة ألنها تتضمن دعوة الطلبة أو 

رض منها شد انتباه الطلبـة عـىل موضـوع القـراءة عـن طريـق غدراسته بوسائل متنوعة ال

 : السابقة وربطها باملعرفة الجديدة بأساليب منهاتنشيط املعرفة 

 طرح قضايا بيئية تتصل باملوضوع وإثارة التفكري بها. 

 ة تتصل باملوضوع وتستحق الدراسةعرض بعض الصور التي ميكن أن تثري مشكالت معين. 

 طرح أسئلة مثرية ميكن أن تقود تفكري الطالب إىل محتوى املوضوع القرايئ. 

  وهكـذا . تنشيط البنية املعرفية وتنظيمهالاستخدام املنظامت املتقدمة أو الخرائط املفاهيمية

 االهتامم باستثارة يقوم املعلم بكل ما من شأنه دعوة الطلبة للتفكري يف املوضوع، ويجب عليه

والخربات السابقة لدى الطلبة يف هذه املرحلة ألن تفاعل الطلبة مع املوضوع يزداد املعلومات 

 .الروابط التي تربط بينه وبني خرباتهم السابقةبزيادة 

إن الغرض من هذه الخطوة توجيه الطلبة إىل التفكري يف قضية أو قضايا محددة ليك 

 البحث والتنقيب عام يتصل بها أو يحلها يف املوضوع الـذي يتوجه جهدهم وتركيزهم عىل

 .يراد قراءته أو دراسته

 : مرحلة القراءة )2

ـق ـتفحويطـل ـا ـي ـاف فيـه ـة االستكـش ـا مرحـل ـق، ّ عليـه ـكل دقـي ـنص بـش ـارئ اـل  ص الـق

  مبعنـى أن،ويحلله ليكتشـف مـا بـني أفكـاره مـن عالقـات، ويسـتنتج مـا خلـف سـطوره
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ث وينقب يف املقروء عن إجابات لألسئلة التي طرحت منـه أو القارئ يف هذه املرحلة يبح

من اآلخرين فيجمع من األفكار والبيانات املوجودة يف املقـروء مـا يتصـل بتلـك اإلجابـات 

 إىل تـي يتضـمنها املوضـوع وبـذلك يتوصـل بـالخربات الجديـدة المرورهويرثيها من خالل 

 هـذه املرحلـة  ما يتم التوصل إليـه يفاقرتاح تفسريات وحلول للقضايا املطروحة، ويف ضوء

ها أو استبدال ة يف البنى املعرفية التي ميتلك من معلومات غري صحيحيجري تعديل ما لديه

 .مفاهيم جديدة صحيحة مبفاهيم خاطئة أو غري سليمة

 :مرحلة ما بعد القراءة )3

 هروهي مرحلة النقد واتخاذ القرارات يف هـذه املرحلـة تنـاقش أفكـار املقـروء وصـو

الـرفض  وأخيلته يف ضوء املعايري التي ميتلكها القارئ واتخاذ القرار املناسب حول القبول أو

 .أو التأييد أو املعارضة

 : ميزات اإلسرتاتيجية البنائية  

 

 :تتميز هذه اإلسرتاتيجية باآليت

  ،ومنفذ لألنشطة تجعل املتعلم محور الدرس فاملتعلم فيها باحث ومنقب ومكتشف

 .إن دور املتعلم يف هذه اإلسرتاتيجية هو كدور العامل املكتشففوبذلك 

  متكن املتعلم واملعلم من تعديل التعارض بني املعرفة الجديدة واملعرفة السابقة عـن

طريق تزويد القارئ مبجموعة من املعلومات والخربات والبيانات التي يسـتخدمها يف 

 .إعادة تنظيم بنيته املعرفية

 قدرة عىل االعتامد عىل نفسه يف عملية التعلم تجعل املتعلم أكرث . 

  ميكن أن تنفذ بأساليب عديـدة كاملناقشـة والحـوار واالكتشـاف واالستقصـاء وبـذلك

 .فإنها تعد إسرتاتيجية مرنة يف التطبيق

 كبرية أمام الطالب للحوار ًاتسهم يف زيادة الرثوة اللغوية لدى املتعلم ألنها تتيح فرص 

 .مع زمالئه
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 فرصا كبرية للربط بني العلم والتكنولوجيا وتجعـل املتعلمـني يفكـرون بطريقـة توفر ً

 .علمية يف القضايا التي يتعرضون إليها

  تنمية روح التعاون بني املتعلمنيتشجع عىل التعلم التعاوين وتساعد عىل. 

 :ومن الجدير بالذكر أن التعليم مبوجب اإلسرتاتيجية البنائية يقتيض

ًحديد املوضوع مسبقا وتحديد األفكار واملفـاهيم والقضـايا التـي يريـد قيام املعلم بت .أ 

 .من الطلبة الوصول إليها واكتشافها

 .أن يصوغ املعلم املشكالت والقضايا يف ضوء قدرات الطلبة وخرباتهم السابقة .ب 

أن يهيئ ما يلزم مـن الخـربات الحسـية التـي ميكـن أن تسـهم يف زيـادة االسـتيعاب  .ج 

 .القرايئ

الخطط الالزمة لتمكني الطلبة من االكتشـاف واالبتكـار وتقـديم التفسـريات أن يضع  .د 

 .واتخاذ القرارات

 : البنائيةاإلسرتاتيجيةوفيام يأيت أمنوذج لدرس يف القراءة مبوجب 
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 اءة مبوجب اإلسرتاتيجية البنائيةأمنوذج لخطة درس يف القر

 .يوم القادسية للكاتب محمد عبد الغني حسن: املوضوع
 .    األول املتوسط:فالص

 :أهداف الدرس
 .أن يتعرف الطالب يوم القادسية .1
 .أن يتعرف الطالب أطراف املعركة يف القادسية .2

  .أن يتعرف الطالب بعض سامت الخليفة عمر  .3
 .من الطالب قيادة املعركة  وتحقيق النرص فيها عىل الفرسأن يث .4
 . القارئأن يكتشف الطالب توجهات الكاتب وما يريد إيصاله إىل .5
 .أن يستوعب الطالب النص القرايئ وأفكاره ومعاين مفرداته .6
 .أن يتمكن الطالب من تقييم النص القرايئ من حيث أسلوبه وفكرته .7

 :الوسائل واألدوات التعليمية
 . يتضمن بعض املشاهد من فيلم القادسية(CD)قرص مدمج  -
 .جهاز حاسوب لعرض محتوى القرص املدمج -
 .السبورة والطباشري -
 .    القراءة املقرر كتاب -

 :خطوات السري يف الدرس
 : الدعوة أو التمهيد-1

 :يف هذه الخطوة أقوم باآليت
أعرض املشاهد التي يتضمنها القرص عىل الطالب بوساطة الحاسوب بعد التأكد من  .أ 

أن الجميع يجلس بطريقة متكنه من مشاهدة الصورة عىل شاشة الحاسوب ولفـت 
 .لمانتباه الطلبة عىل الف

 :بعد مشاهدة الفيلم أطرح األسئلة اآلتية .ب 
 ما الذي شاهدمتوه ؟ -
  عن معركة القادسية؟ًمن يعرف شيئا -
 أين دارت  معركة القادسية؟  -
 ما هي األسباب التي أدت إىل وقوعها؟ -
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 يف زمن أي خليفة دارت هذه املعركة؟ -

 من أرشف عىل إدارتها؟ -

 من هو القائد العريب الذي كلف بإدارتها؟ -

د تلقي اإلجابات ومحاورة الطلبة فيها يكون الطلبـة قـد اسـتدعوا خـرباتهم بع .ج 

الـسـابقة الـتـي تتعـلـق مبعرـكـة القادـسـية، ويـكـون باإلمـكـان تأـسـيس الـخـربات 

 .الجديدة عىل تلك الخربات

 :مرحلة القراءة والتفحص -2

 :يف هذه املرحلة أقوم باآليت

 .أقرأ الدرس قراءة معربة والطلبة يتابعون  .أ 

 .ة الدرس من الطلبة ومساءلة أنفسهم عام يريدون البحث عنه يف املوضوعقراء . ب 

تفحص الطلبة للنص املقروء للكشف عن األفكار الظاهرة واألفكار الكامنة التي يقصـدها  .ج 

 .ئلة التي طرحت يف الخطوة السابقة عن األسد إجابةالكاتب، ومحاولة إيجا

سابقة لديهم ا النص باملعلومات المطالبة الطلبة مبوازنة املعلومات التي يتضمنه .د 

لـة لهـا متوافقـة معهـا أم أن بهـا حاجـة إىل تصـحيح مكومعرفة ما إذا كانـت م

 .فتصحح يف ضوء املعلومات الجديدة

 : يف هذه املرحلة أطلب من الطلبة):النقد(مرحلة ما بعد القراءة  -3

 .بيان أرائهم فيام يتضمنه النص املقروء -

 .اتب ومستواهبيان رأيهم يف أسلوب الك -

 .بيان رأيهم يف معالجة الكاتب للفكرة التي يريد إيصالها للقارئ -

 .تحديد املعاين الكامنة خلف السطور وبيان رأيهم فيها  -

ًبـيـان آرائـهـم يف معرـكـة القادـسـية موـضـوعا وإدارة ونـتـائج ـثـم إـجـراء بـعـض  -

 .التطبيقات اللغوية
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 ة ائرة األسئلة يف تعليم القراءإسرتاتيجية د

من اإلسرتاتيجيات التي أثبتت فعاليتها يف تطوير االستيعاب القـرايئ وتنميـة مهاراتـه 

 .األسئلةإسرتاتيجية دائرة 

 قـدرات الطلبـة عـىل توليـد األسـئلة والتنبـؤ، استثامر هذه اإلسرتاتيجية عىل تتأسس

 طريـق والعصف الذهني وكل ما يثري اهتامم املتعلم بالقراءة، ويقوي دافعيته نحوها عـن

كانـت هنـاك معلومـات ال  شعوره بأنه متمكن من اإلجابـة عـن األسـئلة بنفسـه، وإذا مـا

يعرفها فليس من حرج يف ذلك ألنه يدرك أن هنـاك آخـرين مـن أقرانـه ال يعرفـون بعـض 

 .املعلومات

 روح التعاون بني املتعلمني مـن خـالل أن هذه اإلسرتاتيجية تشدد عىل بثفضالً عن 

 .طة باألسلوب التعاوينتنفيذ بعض األنش

إن هذه اإلسرتاتيجية تشدد عىل تـوفري فـرص التفاعـل بـني القـارئ والـنص املقـروء، 

وتنمية القدرة لدى القارئ عىل توليد األسئلة عن طريق تنمية مهارات التفكري العليا لديه، 

ار الذهن األمر الذي يزيد من قدرة الطالـب  استمطأو العصف الذهني أسلوب واستخدام

نه ليس باإلمكان اإلجابة عن جميع األسئلة التـي تطـرح يف أعىل التنبؤ واالستنتاج وإدراكه 

ضوء محتوى النص وهذا ما يتطلب منـه الـذهاب إىل أبعـد مـن املحتـوى الظـاهر للـنص 

 :املقروء، ويجري تنفيذ هذه اإلسرتاتيجية باألسلوب التعاوين كام يف الخطوات اآلتية

 :عاتتقسيم الطلبة عىل مجمو )1

الشعبة الواحدة عىل مجموعـات أو يف هذه الخطوة يقوم املعلم بتقسيم طلبة الصف الواحد 

 .صغرية ال يقل عدد املجموعة عن خمسة أفراد يعملون مع بعضهم باألسلوب التعاوين

 : توزيع مهامت العمل بني أفراد املجموعة )2

ـوا ـة عـش ـراد املجموـع ـني أـف ـامت ـب ـم املـه ـوة يقـسـم املعـل ـون يف ـهـذه الخـط  ًئيا فيـك

ًمراقبا، والثالـث مسـجالً، والرابـع مبلغـا والخـامس قائـدا أو منسـقا ًأحدهم مقررا واآلخر  ً ً ً 
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 . وهكذا ويعرف كل فرد باملهامت التي ينبغي أن يقوم بهاللمجموعة

 :تقديم عنوان النص )3

يف هذه الخطوة يقدم املعلم عنوان النص القرايئ، ثم يطلب مـن الطلبـة توليـد أكـرب 

ر ممكـن مـن األسـئلة حـول املوضـوع وذلـك عـن طريـق اسـتخدام العصـف الـذهني قد

واستمطار العقول يف مدة زمنية محددة يحددها املعلم يف ضوء سـعة املوضـوع املطـروح 

 .ومستوى تعقيده واألفكار التي يعالجها

 :رسم دائرة األسئلة )4

وسـطها عنـوان  املعلـم يرسـم دائـرة يف وسـط السـبورة يكتـب يف ميف هذه الخطوة يقو

املوضوع ثم يطلب من كل مجموعة تقديم األسئلة التي توصلت إليها حول املوضوع فيكتبهـا 

املعلم حول الدائرة ولغرض تنظيم األسئلة حول الدائرة يستخدم املعلم كلامت مفتاحية متثـل 

 فئات تتوزع األسئلة بينها وبذلك يستلم جميع األسئلة من مقرري املجموعـات ويكتبهـا حـول

الدائرة مع مراعاة عدم تكرار األسـئلة املتكـررة أي شـطب األسـئلة املتكـررة أمـا األسـئلة غـري 

الـوارد ) يـوم القادسـية (املتكررة فتقسم عىل فئات فعىل سبيل املثال إذا كـان املوضـوع هـو 

 :ذكره فإن األسئلة ميكن أن توزع بني الفئات اآلتية

 .أسباب معركة القادسية -

 .دتهاخطة املعركة وقيا -

 .نتائج املعركة -

 .أسباب انتصار املسلمني عىل الفرس املجوس آنذاك -

 .وهكذا

 :وزيع فئات األسئلة بني املجاميعت )5

يف هذه الخطوة يقوم املعلم بتوزيع فئات األسـئلة بـني املجموعـات أو يسـمح لكـل 

 .مجموعة باختيار الفئة التي تريد للبحث عن إجابات لها
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 :قراءة النص وتفحصه )6

 وتحليله وتفحصهذه الخطوة يطلب املعلم من كل مجموعة قراءة النص القرايئ يف ه

ها فئتها، وإذا ما توصلت إىل اإلجابات التي تـرى أنهـا تًبحثا عن إجابات األسئلة التي تضمن

صحيحة يقوم مسجل املجموعة بتسجيلها وذكر مكانها يف النص ثم يقوم مبلـغ املجموعـة 

 .موعات األخرىبنقل هذه اإلجابات إىل املج

 :تقراءة اإلجابا )7

بعد االنتهاء من عمليـة الـتفحص والبحـث عـن اإلجابـات وتسـجيلها وتوزيعهـا بـني 

املجموعات تقوم كل مجموعة بقـراءة اإلجابـات التـي تـم التوصـل إليهـا، ويقـوم املعلـم 

 .ورة تحت األسئلة التي تم تثبيتهابتسجيل تلك اإلجابات عىل السب

 :املناقشة )8

خطوة يجري املعلم مناقشة حول األسئلة واإلجابات التي تم التوصل إليهـا يف هذه ال

من أجل التوصل إىل مدى صحتها، فتحدد األسئلة التي تحصل عىل إجامع الطلبـة وتحـدد 

البحـث عـن إجابـات لهـا ّاألسئلة التي ال تحظى بإجامع الطلبة فيكلف الطلبة مرة أخرى ب

 .االستعانة مبصادر أخرى عليها الجميع عن طريق ميكن أن يتفق

 : وفيام يأيت أمنوذج خطة درس تطبيقي إلسرتاتيجية دائرة األسئلة
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 إمنوذج خطة درس تطبيقي إلسرتاتيجية دائرة األسئلة

ُلبيك بغداد: نص شعري بعنوان: املوضوع ِ ْ َّ َ! 

 .            سعد درويش: للشاعر

 .األول املتوسط: الصف

 :أهداف الدرس

 .الطلبة معاين املفردات واملعنى العام للنص الشعريأن يستوعب  .1

 .أن يقدر الطلبة مكانة بغداد يف تاريخ الحضارة العربية .2

ّأن يتذوق الطلبة املعاين التي عرب بها الشاعر عن حبه لبغداد .3 ُ. 

 .أن يدرك الطلبة األغراض التي أرادها الشاعر .4

جـراء االحـتالل ) بغداد ( أن يدرك الطلبة عظم السوء الذي حّل مبحبوبة الشاعر .5

 .األمرييك

 .أن يعرب الطلبة عن آرائهم يف بغداد وما يتمنونه لها .6

 ً.أن يبدي الطلبة آراءهم يف النص الشعري لغة وموسيقى وأفكارا .7

 :الوسائل

 .جهاز تسجيل صويت .1

 .يتضمن النص الشعري بصوت الشاعر) كاسيت ( رشيط تسجيل  .2

 .الكتاب املدريس .3

 .السبورة والطباشري .4

 لنص الشعري ا

ُلبـيـك بـغـداد أـنـت الحـلــم واألمــــُل ْ َُ ِ ُ ِ َّ
ــــني ـاين رســول منـــك يبلغ ُ ملــا أـت ٌْ ُ ِ ِْ ّ

ـــدي ممتثـــــالً  ُلبـيــُت أـمــرك كالجـن َّ ِ ْ َّ َ

ــي ــرح ـب ــد ـب ـي والبـع ـوق أرقـن َالـش َّ َ ُ َ َّ ُ

ــر والَغــزل  ـوادي الشـع ـم الـع ـت رـغ ُوأـن َ ُ َ ِ

ــــُل ــْت املق ــب فاـض ــاء قرـي َأنَّ اللـق ُ ٌ َ
ِّقلب الحر ميتثـُل... ِّيف الحب والحرب ُ

ــُل ــس يحتـم ــذاب لـي ـب ـع ــد الحبـي َ بـع َ ْ ُْ ٌُ ِ ُ 
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ُـصـباح بـغـداد تجـلـو الـعـني طلعــــته َ َ ُ

ــــُل ـٌل وارف خض ـا ظلـي ِالعــيش فيـه ٌ ُ

ِ بغداد عْشت عـىل األ ِ ًزمـان شامخــةُ

ــة ـَت ـهـاروَن المستــــك عادـي ـا ِبـن ٌـي ِ ْ َّ َ ْ

 

 

ِوليـُل بغــداد كــحٌل حيــن نكتحــُل َ َ ْ َ َ

ْوعن ُـد دجــلة يحلــو العــلُّ والنهــُلِ ْ َ َ َ

ــق واملجـــد متصـــُل ــــه مؤتـل ُ الوج ٌ ُ

ـــارُض الهطــــُل ـــك إال الـع ِوال أصاـب َِ َ

 

 :خطة الدرس

 .أقسم الطلبة عىل مجموعات، وأوزع  املهامت بني أفراد كل مجموعة .1

ْلبيك بغداد: أقدم عنوان النص الشعري .2 ِ َّ  .للشاعر املرصي سعد درويش! َ

 .عنوان يف أعىل السبورة بخط جميل واضح يراه جميع الطلبة وأقرؤهوأكتب ال .3

بعد أن أكتب عنوان النص الشعري أطلب من الطلبـة أن : استمطار أذهان الطلبة .4

يوـلـدوا أـسـئلة ـحـول موـضـوع اـلـنص يرـيـدون أن يجـيـب عنـهـا الـشـاعر يف اـلـنص 

دـقـائق، وأطـلـب ـمـن ـكـل ) 10(الـشـعري وأـحـدد لـهـذه الخـطـوة ـمـدة مـقـدارها 

جموعة تسجيل األسئلة التـي يتفـق عليهـا أفـراد املجموعـة لغـرض تقـدميها يل م

 .وللطلبة اآلخرين

أرسم دائرة األسئلة يف وسط السبورة وأضع عليهـا مفـاتيح فئـات األسـئلة كـام يف  .5

 :الشكل اآليت

 
 التي ينتمي إليهـا تلقي أسئلة املجموعات وكتابتها حول دائرة األسئلة ضمن الفئة .6

يف هذه الخطوة استمع إىل أسـئلة املجموعـات وأكتبهـا ضـمن الفئـات : كل سؤال

 .ًالتي تنتمي إليها مستبعدا مع الطلبة األسئلة املكررة

 

ٌلبيـــك بغــــداد ِ َّ َ

 بغداد يف قلب الشاعر

 اريـخ بغــدادت

 جمـال بغــداد

مكانة بغداد يف 

 الحضارة العربية
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ًالجميع عليها أقرأ األسئلة املكتوبة منوها عن رضورة البحث عـن أجوبـة لهـا يف     . 7

ىل اـلـنص، وأوزع فئـات األسـئلة ـبـني الـنص القـرايئ يف أثـنـاء القـراءة واالسـتامع إ

 .املجموعات للبحث عن إجاباتها

ًتسميع الطلبة النص الشعري بصوت الشاعر باستخدام رشيط الكاسـيت منبهـا      . 8

 .الطلبة عىل رضورة اإلصغاء والرتكيز عىل معاين النص

قراءة النص وتفحصه من الطلبة يف الكتاب املدريس وقيام كل مجموعة بالبحـث     . 9

األسئلة الواردة يف الفئة التي اختارتها من بـني فئـات دائـرة األسـئلة عن إجابات 

وقـيـام ـكـل مجموـعـة بتـسـجيل اإلجاـبـات الـتـي تتوـصـل إليـهـا ويـتـوىل مـسـجل 

 .املجموعة ذلك

يف هذه  الخطـوة تقـوم كـل مجموعـة بقـراءة اإلجابـات : تلقي إجابات األسئلة   . 10

سبورة موزعة بني الفئـات التي توصلت إليها وأقوم بكتابة هذه اإلجابات عىل ال

التي وردت فيها األسئلة وذلك تحت دائرة األسئلة، والطلبة اآلخـرون يسـتمعون 

 .إىل اإلجابات املطروحة

يف هذه الخطوة تجري مناقشة اإلجابات التـي تـم تسـجيلها : مناقشة اإلجابات   . 11

عىل السبورة والتأكد من صحتها وتحدد اإلجابات التي يـتم االتفـاق عليهـا بـني 

جميع الطلبة أما اإلجابات التي مل يحصل عليها اتفاق فأوجه الطلبة إىل مصـادر 

أخرى للبحث عن إجاباتها مبا يف ذلك البحث عن مناسبة الـنص واملصـدر الـذي 

 .أخذ منه النص الشعري
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 ية حل املشكالت يف تعليم القراءةإسرتاتيج 

 

ًقـا ٍموقف أو تحـد يكـون عائم إن إسرتاتيجية حل املشكالت تقتيض وضع الطالب أما

دفعـه ويثـري دافـع قـوي يىل تحقيقه ناجم عـن رغبـة وله يف طريق هدف محدد يسعى إ

 .نشاطه للتغلب عىل ذلك املوقف املشكل وحله

وهذا يعني أن استخدام هذه اإلسرتاتيجية يتطلب عرض مشـكلة تكـون ذات معنـى 

حـل لهـا بعـد املناقشـة وتـقيص عند الطلبة وإثارة تفكريهم فيها بقصد البحث عن إيجاد 

 .وحة لغرض الوصول إىل الحل األمثلالحلول املطر

 :ولضامن فاعلية الطلبة يف البحث عن حل للمشكلة املطروحة ينبغي

  ًأن تكون املشكلة مهمة من وجهة نظر الطالب وتشكل تحديا حقيقيا  .لهمً

 خـارج قـدرات أن يقع الحل ضمن القدرات التي يتمتـع بهـا الطلبـة ألن وقـوع الحـل 

 .الطلبة سيؤدي بالتأكيد إىل شعورهم بالعجز والسأم من البحث يف املوضوع

  أن يـسـتخدم اـملـدرس ـكـل األـسـاليب الـتـي ـمـن ـشـأنها إـثـارة دافعـيـة الطلـبـة وجعلـهـم

 .ينشطون بحيوية عالية يف املشاركة والبحث عن حل للمشكلة املطروحة

  البحث عن حل لهامنوما يجنيه الطلبة أن يجسد املدرس أبعاد املشكلة ويظهر أهميتها . 

 أن يعمل املدرس عىل توفري مستلزمات البحث عن الحل يف بيئة التعلم. 

 أن يصف املدرس الخطوات واإلجراءات التي ينبغي أن تتبع يف البحث عن الحل. 

 :أما مراحل هذه اإلسرتاتيجية يف تعليم القراءة فهي

 املدرس أو بالتعاون مع الطلبـة مشـكلة ذات   يف هذه الخطوة يختار:اختيار املشكلة .1

معنى يشعر الطلبة بأهميتها والحاجة إىل إيجاد حل لها وقد تكون املشـكلة مـن بـني 

ًاملشكالت املطروحة يف موضوعات القـراءة املنصـوص عليهـا يف املـنهج ولـه أحيانـا أن 

 رة يف تـوافوعات املطروحـة يف مصـادر خارجيـة ميختار هذه املشكلة مـن بـني املوضـ
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 املـهـم يف املـشـكلة املخـتـارة أن تـنـال رـضـا املتعلـمـني وتحـظـى .مكتـبـة املدرـسـة ـمـثالً

 .ًباهتاممهم يك يكونوا أكرث نشاطا يف التعامل معها

 يف هذه الخطوة يحدد املدرس أبعاد املشكلة ويوضح أهميتها وتأثريها :عرض املشكلة .2

 .وما يرتتب عىل إيجاد حل لها

 تعمل يف إطار العمل التعاوين للتفكري والتقيص والبحـث موعاتتوزيع الطلبة بني مج .3

عن الحل أو الحلول املمكنة بعد االستامع عن إيجاز من املدرس حـول أسـس البحـث 

 .عن الحل وإجراءاته

 وجمع املعلومات والحقـائق التـي ميكـن قراءة املوضوع القرايئ من أفراد املجموعات .4

 املوضـوع القـرايئ ّيغـطمل انة مبصـادر أخـرى إن ا االسـتعأن يعتمد عليها الحـل، ورمبـ

 .مستلزمات الحل

 التـي تـم التوصـل إليهـا يف الخطـوة السـابقة وتقوميهـا تحليل املعلومـات والبيانـات .5

 .وتقدير مدى االستفادة منها القرتاح الحلول

 عـىل أن تعـرض  واختيـار الحـل األمثـلعرض الحلول املقرتحة من الطلبـة ومناقشـتها .6

 يحظـى  الطلبة واختيار الحل األمثـل الـذيل وتجري مناقشتها من جميعجميع الحلو

 .بأكرب إجامع

 وتحديـد مسـوغاته عـىل أن دور تقويم الحل الذي تم اختياره بوصفه الحـل األمثـل .7

املدرس يف هذه اإلسرتاتيجية إثـارة الكثـري مـن األسـئلة املثـرية التـي تتعلـق باملشـكلة 

 بال الطلبة وتحظى باهتاممهم، والعمـل بـأقىص وطرح املشكالت الحيوية التي تشغل

 .ما ميكن عىل إثارة وتهيئة املناخ املالئم للتفكري والبحث عن املعلومات

 .وفيام ييل أمنوذج خطة لدرس تطبيقي يف القراءة عىل وفق إسرتاتيجية حل املشكالت
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  عىل وفق إسرتاتيجية حل املشكالت أمنوذج خطة لدرس تطبيقي يف القراءة

  السجاد اليدوي:وضوعامل

 . الثاين املتوسط:الصف

 :أهداف الدرس

 أن يتعرف الطلبة تاريخ صناعة السجاد اليدوي. 

 أن يتعرف الطلبة كيف تطورت صناعة السجاد اليدوي. 

 أن يتعرف الطلبة كيف انترشت صناعة السجاد اليدوي. 

 أن يدرك الطلبة أهمية صناعة السجاد اليدوي والحاجة إليه. 

 الطلبة كيف نحافظ عىل السجاد اليدويأن يعرف . 

 :الوسائل التعليمية

 كتاب القراءة. 

 السبورة والطباشري  . 

 صور ألنواع من السجاد اليدوي. 

 رشيط فيديو ملعمل حديث إلنتاج السجاد اليدوي. 

 جهاز تلفزيون وفيديو لعرض الرشيط. 
 :خطوات سري الدرس

 :يف هذه الخطوة أقوم مبا يأيت:  عرض املشكلة-1
 : أطرح األسئلة اآلتية-أ

 من منكم يف بيته قطعة من السجاد؟ 

 ما هي فائدة السجاد؟ 

 ؟متى يستخدم السجاد؟ وملاذا 

 من يعرف أين بدأت صناعة السجاد؟ ومتى؟ وكيف بدأت؟ 

 كيف انترشت صناعة السجاد يف العامل؟ 
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 ما هي مستلزمات صناعة السجاد؟ 

 :يت أحدد أبعاد املشكلة أو القضية مبا يأ-ب

 معرفة أول بلد عرفت فيه صناعة السجاد يف العامل. 

 معرفة الكيفية التي كان يصنع بها السجاد. 

 معرفة التاريخ الذي عرفت فيه صناعة السجاد. 

 معرفة كيفية انتقال صناعة السجاد من بلد املنشأ إىل البلدان األخرى. 

 أوقات استخدامه يف املنزلرفة كيفية املحافظة عىل السجاد ومع. 

 معرفة مستوى التطور الذي حصل يف صناعة السجاد. 
 : مجموعاتبني توزيع الطلبة -2

يف هذه الخطوة أوزع الطلبة بني مجموعات ال يزيد عدد املجموعة عىل خمسـة 
 :ًطالب وأطلب منهم العمل تعاونيا يف

 قراءة النص وتفحصه. 

 معرفةالبحث عن إجابات األسئلة و: 
 .سجادأول بلد عرفت فيه صناعة ال*
 .تحديد الكيفية التي بدأت بها صناعة السجاد* 
 .تحديد طريقة انتشار صناعة السجاد يف العامل* 

 .موسم استخدام السجاد يف املنازل* 

 .حافظ بها عىل السجاد يف املنازل الكيفية التي نتحديد* 

وذلك بعد أن أوضح لهم األسس التي يجب أن تتبع للوصول إىل اإلجابات وهـي 

ر ما نريـد الوصـول إليـه مـن اءة املتأنية الهادفة املتفحصة للنص يف ضوء استحضالقرا

 .أبعاد املشكلة التي تم تحديدها مبعنى توجيه القراءة نحو أهداف محددة

 :قراءة املوضوع وتفحصه -3

 يف هذه الخطوة أطلب مـن أفـراد املجموعـات قـراءة املوضـوع قـراءة فاحصـة 

 التسـاؤالت التـي تـم طرحهـا عـنإلجابة لستفادة منها وجمع املعلومات التي ميكن اال

مـن ) ب(يف بداية الدرس التي تتصـل بأبعـاد املشـكلة التـي تـم تحديـدها يف الفقـرة 

الخطوة األوىل، وتبويب هذه املعلومات بطريقة تسهل الرجوع إليهـا وربطهـا بالبعـد
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 . الذي تنتمي إليه من أبعاد املشكلة

 :ميها تحليل املعلومات وتقو-4

يف هذه الخطوة أطلب من الطلبة تحليل املعلومات التـي جمعوهـا ومناقشـتها 

وتحديد مدى جدوى االعتامد عليها يف اإلجابة عن أبعاد املشكلة املطروحـة ويف ضـوء 

نتائج التحليل تضع كل مجموعة مقرتحات الحلول أو اإلجابات التي تـرى أنهـا تغطـي 

 .أبعاد املشكلة

 :جابات املقرتحة عرض الحلول واإل-5

يف هذه الخطوة أطلب من كل مجموعة تقديم مقرتحات الحلـول أو اإلجابـات التـي تـم 

التوصل إليها واالتفاق عليها بني أفراد املجموعة وأقوم بكتابة هذه املقرتحات عىل السبورة مـن 

 .دون ذكر املقرتحات واإلجابات املتكررة بني املجموعات

من جميع الطلبة وتقوميها حتى نصل إىل الحل أو اإلجابة  مناقشة الحلول املقرتحة -6

 . التي تحظى باإلجامع عىل أهميتها وصحتهااملثىل

 يف هـذه الخطـوة أقـوم مـع الطلبـة : أو اإلجابات التي تم اختيارهاولتقويم الحل -7

بتـقـويم الحـلـول واإلجاـبـات الـتـي ـتـم اختيارـهـا وبـيـان أـسـباب ترجيحـهـا ـعـىل غريـهـا 

 .ابات أو حلوالً للمشكلة التي تم طرحهاواعتامدها إج

ال شك أن هذه اإلجراءات من شأنها زيادة االستيعاب القرايئ وزيادة فهم املقروء 

 .واملعلومات واملعاين التي يشتمل عليها

 

 :ومن ميزات هذه اإلسرتاتيجية

 .تنمية مهارات القراءة والفهم القرايئ -

 .اإلبداعتنمية املهارات اإلبتكارية والقدرة عىل  -

 .تنمية املهارات الناقدة -

 تنمية القدرة عىل التعبري الكتايب
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 جية تنال القمر يف تعليم القراءةإسرتاتي 
 

إن مصطلح تنال القمر مأخوذ من األحرف األول التي تبدأ بهـا الكلـامت التـي متثـل 

 :خطوات هذه الطريقة وهي

 ّ قيم- لخص        -         ابحث      - نظم             -تنبأ             -

وتتأسس هذه اإلسرتاتيجية عىل مبـدأ جعـل هـذه الخطـوات عـادة عقليـة يعتادهـا 

القارئ وميارسها بدقة و إتقان عند قراءته أي نص قـرايئ يف آيـة مـادة قرائيـة فهـي تـنظم 

 مسار العقل يف الوصول إىل األفكار التي يحتوي عليهـا الـنص املقـروء وتلخيصـها وتقوميهـا

ًوإصدار األحكام بشأنها قبوالً وتأييدا أو رفضا ومعارضة، فكـل خطـوة مـن خطـوات هـذه  ً

اإلسرتاتيجية متثل عملية عقلية ينشط العقل فيها فيؤسس للخطوة الالحقة وبـذلك تجعـل 

ًالعمل القرايئ هادفا موجها غري مشتت ويكون املتعلم فيهـا إيجابيـا نشـطا فـاعالً يحسـن  ً ً ً

 .ه يف معالجة املوضوع املقروء وتحليله وتلخيصه وتقوميهاالعتامد عىل نفس

 :ليم القراءة فيمر بثالث مراحل هيأما تنفيذ هذه اإلسرتاتيجية يف تع

 : وتتضمن خطواتها املشار إليها وهيمرحلة تقديم اإلسرتاتيجية )1

 إذ  يف هذه الخطوة يتم التشديد عىل إثارة القدرات التنبئية لدى الطلبة)تنبأ(التنبؤ  .أ 

سـمعه  الجملة التي تعرب عـن الـنص بصـوت ييقرأ املدرس عنوان املوضوع القرايئ أو

جميع الطلبة بعد أن يسود النظام، ثم يطلب من الطلبة التنبؤ مبـا ميكـن أن يحمـل 

هذا العنوان من أفكار وتدوين األفكار التي يوحي بها عنوان النص، والتـي يتوقعـون 

 .ى املوضوعأن يتناولها كاتب النص يف محتو

ذه التنبؤات ويكتبها عىل وبعد إعطاء فرصة للطلبة لكتابة تنبؤاتهم يسمع املدرس ه

 إن هذه الخطـوة تجعـل الطلبـة يتعايشـون مـع موضـوع الـنص فيكونـون .السبورة

 .كالرشكاء فيه، ويف األفكار التي ميكن أن يطرحها
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إن املعـلـم يف ـهـذه  مـبـا أن التنبـؤات تحـتـاج إىل عملـيـة تنظـيم ـفـ):ّنـظـم(التنظـيم  .ب 

الخطوة يطلب من الطلبة تنظيم أفكارهم حول املوضوع فيقومون برسد تلك األفكار 

 .أما املعلم فيتوىل تنظيم هذه األفكار وكتابتها يف صورة خريطة معرفية أو مفاهيمية

 : يف هذه الخطوة يقوم املعلم باآليت):ابحث( البحث -ـج

تـه يف الكتـاب املـدريس أو يوزعـه يف صـورة يوجه الطلبة إىل النص الذي تراد قراء -

 .مستنسخة بني الطلبة

 .يتمحصون أفكار النصبريية بصوت واضح والطلبة يصغون ويقرأ النص قراء تع -

 .يوجه الطلبة نحو قراءة النص قراءة فاحصة لغرض تحديد أفكاره -

اتهم تضمنه تنبـؤ األفكار التي يتضمنها النص وما تتوجيه الطلبة إلجراء موازنة بني -

 .التي كتبت عىل السورة

 : يف هذه الخطوة تتخذ اإلجراءات اآلتية):لخص( التلخيص-د

 .مطالبة الطلبة بتحديد األفكار الرئيسة الواردة يف النص الذي متت قراءته -

رسـم خريطـة ة خريطة معرفية، إذ يقـوم الطلبـة بصياغة األفكار الرئيسة يف صور -

 . تضمنها النصمعرفية تعرب عن األفكار الرئيسة التي

مطالبة الطلبة بكتابة عبارات تلخص محتـوى الـنص يف ضـوء مكونـات الخريطـة  -

املعرفية وإعانتهم عىل ذلـك مـن املعلـم، وإذ متكـن الطلبـة مـن رسـم الخريطـة 

املعرفية والتعبري عنها بعبارات تلخص محتوى املوضوع بأسلوب الطالب فإن ذلك 

 .استيعابه متكن من فهم املوضوع والطالبيعني أن 

 : يف هذه الخطوة تتم اإلجراءات اآلتية):ّقيم( التقييم -هـ

 رحـلـة إـجـراء مقارـنـة أو موازـنـة ـبـني الخريـطـة املعرفـيـة األوىل الـتـي رـسـمت يف م

الخريطة املعرفية الثانية التي رسمت يف مرحلة التنظيم قبل قراءة املوضوع وبني 

 ملعرفيـة التـي متثـل تنبـؤات التلخيص بعد قراءة النص مبعنى مقارنـة الخريطـة ا
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الطلبة بالخريطـة املعرفيـة التـي متثـل أفكـار الكاتـب التـي وردت يف الـنص فعـالً 

والغرض من هذه املقارنة مالحظة مدى التوافـق بـني ملخصـات أفكـار الطلبـة أو 

 . وملخصات أفكار الكاتب همتوقعات

 داية الـدرس والحكـم مطالبة الطلبة بإعادة تفحص العنوان الذي قدمه املعلم يف ب

 .عىل مدى تعبريه عن املعلومات واألفكار التي أوردها الكاتب يف النص

 يتـضـمن هولة اـلـنص أو ـصـعوبته وـمـا إذا ـكـانمطالـبـة الطلـبـة بتحدـيـد ـمـدى ـسـ 

ًالتلميحات الكافية عن أغراض املوضوع أم ال عىل أن يحدد املعلم زمنا محددا لكل  ً

 .من هذه اإلجراءات

 :يب املوجهمرحلة التدر) 2

ًيف هذه املرحلة يكون الطلبة أكرث اعتامدا عـىل ذواتهـم يف عمليـة الـتعلم فيقومـون 

 : باآليت

  قـراءة عنـوان املقـروء والتنبـؤ باألفكـار التـي ميكـن أن تنـدرج تحتـه مـن دون أن

 .يوجههم املعلم

 ًيقوم الطلبة ثنائيا بتنظيم أفكارهم أو تنبؤاتهم يف خرائط معرفية. 

 ة للبحث عن أفكار النصصحص قراءة صامتة متفيقرؤون الن. 

  يرسم الطلبة ثنائيا خرائط معرفية بعد القراءة تعرب عن مضمون األفكـار الرئيسـة ً

 .التي يحملها النص

  ًبصوغ الطلبة ثنائيا ملخصاتهم ألفكار املوضوع يف صورة خريطـة معرفيـة يف ضـوء

نة ك الخرائط، ويف ضوء املقارتلث محتوى األفكار التي تعرب عنها ما توصلوا من حي

ً النص سهالً أم صعبا وما إذا كان العنوان يعرب متامـا يتوصلون إىل تحديد ما إذا كان ً

 .عن املضمون أم ال
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 :مرحلة التدريب املستقل) 3

 :يف هذه املرحلة تجزأ مراحل تنفيذ خطوات هذه اإلسرتاتيجية إىل جزأين

ل داخـ يف ءوينفذ هذا الجـز) ّنظم(خطوة الثانيةوال) تنبأ(يضم الخطوة األوىل : األول

 .ّقاعة الدرس بالطريقة التي مر الحديث عنها يف املرحلة األوىل

ذا الجـزء يف وينفـذ هـ)  قـيم-ّ لخـص-ابحـث: (يضم الخطوات الثالث األخرى: الثاين

 .ة الدرسالبيت أو خارج قاع

عنى أن الطلبة يكتبـون والتنفيذ هنا يف كال الجزأين يتم من الطلبة بشكل مستقل مب

اإلجراءات التي يقومون بها يف كل خطوة ويسلمونها مكتوبـة إىل املعلـم، عـىل أن يتبـادل 

 .أن تحسن النصميكن الطلبة اآلراء واألفكار و يوردون مقرتحات أفكار يرون أنها 

 إسرتاتيجية التلخيص   

(Summarizing Strategy) 

الطالب من تلخيص املوضوع يعني فهمه ذلـك تقوم هذه اإلسرتاتيجية عىل أن متكن 

املوضوع ومعرفة األفكار الرئيسة فيه واستيعابه عىل افـرتاض أن التلخـيص مهـارة أساسـية 

 .تعرب عن قدرة الطالب عىل فهم املوضوع واستيعابه

لذلك فإن إسرتاتيجية التلخيص تشدد عىل متكـني القـارئ مـن كيفيـة تحـري األفكـار 

ت القرائية، واختصار النصوص إىل عنارصها األساسية التي متثل جوهر الرئيسة يف املوضوعا

املوضوع ومتيزها من األفكار الثانوية وعىل هـذا األسـاس فـإن التلخـيص يف القـراءة يعنـي 

 وتشذيبه من كل زيادة أو حشو ميكن االستغناء عنـه وبـذلك رياختصار العمل القرايئ الكب

ًظ املوـضـوع وأفـكـاره مكثـفـا لألفـكـار اـلـواردة يف ًفإـنـه يجـعـل ذـهـن الـقـارئ مرـشـحا أللـفـا

 .املوضوع

 :وقد عرفت إسرتاتيجية التلخيص بأنها
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خطة عمل قرايئ يستخدمها القارئ بـوعي ومرونـة الختصـار الـنص املقـروء وإعـادة 

ًبنائه يف صورة نص جديد يحافظ عىل العنارص األساسية يف الـنص األصـيل مضـارعا لـه بهـا 

 يف الرتكيز عىل األفكار األساسية يف املوضوع األصيل ويسأل نفسه عـام يخترب الطالب قدرته

إذا كان قد نجح يف إعادة صياغة املوضوع بجميع عنارصه املهمة باختصار ووضـوح وهـذا 

 :األمر يقتيض امتالك الطالب املهارات اآلتيةأن يعني 

 مهارة تحديد األفكار الرئيسة واملحورية يف النص القرايئ. 

 حشو ومتييزها من األفكار الرئيسةحديد الزيادات والمهارة ت. 

 مهارة تجنب الحشو والزيادات يف املوضوع امللخص. 

  عادة بناء املوضوع بأسلوب املتعلم والحفاظ عىل عنارصه الرئيسة واملحوريـة إمهارة

 .)1997ت،الزيا( من حجمه األصيل  %30واختصار النص األصيل إىل 

فرد عىل إيجـاد جـوهر عملية تفكري تشتمل عىل قدرة الص وهكذا فإن عملية التلخي

املوضوع وتحديد األفكار الرئيسة فيه، ثم الربط بينهـا والتعبـري عنهـا بوضـوح وإيجـاز وال 

املهـم واألهـم،  يتأىت ذلك من دون قراءة متعمقـة للـنص، وتحليـل محتـواه، والتمييـز بـني

 امللخـص بأسـلوب الطالـب ون ًار املهمـة شـفويا مـن الطالـب عـىل أن يكـوتلخيص األفكـ

 .وكلامته أي من إنشائه هو وليس إعادة ملا مكتوب يف النص األصيل

 :عىل الطالب يف هذه اإلسرتاتيجية القيام باآليتويف ضوء ما تقدم 

أن يقرأ النص قراءة دقيقة فاحصة يتحرى فيهـا األفكـار الجوهريـة أو األساسـية التـي  .1

 .يتشكل منها النص القرايئ

 . الكالم الزائد والحشو الذي ميكن االستغناء عنه يف امللخصأن يزيل .2

 .األفكار الرئيسةفهم ل جميع األمثلة الفرعية غري املهمة واملكررة التي ال يتوقف عليها يزأن ي .3

تحديد العبارات والجمل التي ال ميكن أن يستقيم معنى النص الذي يراد تلخيصه مـن  .4

 .دونها

 .تفصيالت الرضورية واألمثلة التي تدعم تلك األفكارالتمسك باألفكار الرئيسة وال .5
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إعادة صـياغة املوضـوع بأسـلوب مـوجز مـن إنشـاء الطالـب وعـدم كتابـة الكلـامت  .6

 .والجمل كام هي يف النص األصيل

 تقدم فإن استخدام هـذه اإلسـرتاتيجية يف تعلـيم القـراءة يقـتيض أن وعىل أساس ما

ًيتلقى الطلبة تدريبا كافيا عىل ً: 

 :تحديد األفكار الرئيسة يف املوضوع عن طريق -أ

 .قراءة املوضوع قراءة دقيقة أوالً -

 .إعادة القراءة مع الرتكيز عىل األفكار الرئيسة -

كتابة مقاطع تلخيصية لألفكار الواردة يف كل صـفحة بعـد غلـق الصـفحة واالعـتامد  -ب

 .عىل الذات يف الصياغة والتعبري عن الفكرة

 .ملقاطع التلخيصية والتأكد من أنها احتوت عىل العنارص الرئيسة إعادة النظر يف ا-ج

إعادة صياغة املقاطع التلخيصية يف صورة موضـوع مخـترص مـرتابط متكامـل األفكـار  -د

 . الحشو والزياداتًن األفكار األساسية فقط خاليا منيتضم

 ومتابعـة وهناك أنشطة كثرية ميكن أن ميارسها الطلبة للتدريب عىل التلخيص بإيعاز

 :من املدرس منها

 .تكليف الطلبة بقراءة موضوعات مهمة وتلخيصها وقراءة امللخصات وتقوميها -

يوميـة وجلـب امللخصـات تكليف الطلبة بتلخـيص مقـاالت مهمـة يف الصـحف ال -

 واملهم أن استخدام هـذه اإلسـرتاتيجية يف تعلـيم القـراءة مـن .اقشهاوقراءتها ومن

يئ يقتيض أن مير الطلبـة بعمليـات تـدريب وأنشـطة أجل االستيعاب والفهم القرا

 .تؤهلهم لتطبيق هذه اإلسرتاتيجية يف تعلم القراءة

 :مراحل استخدام إسرتاتيجية التلخيص يف تعليم القراءة

 : مير استخدام إسرتاتيجية التلخيص يف تعليم القراءة بثالث مراحل هي

 .مرحلة ما قبل القراءة –

 . مرحلة القراءة–

 . مرحلة ما بعد القراءة–
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 : املراحل الثالث وذلك كام يأيتنوفيام يأيت بيان لإلجراءات التي تتخذ يف كل م

 :يف هذه املرحلة تتخذ اإلجراءات اآلتية: مرحلة ما قبل القراءة. 1

، بني املجال الذي يتناوله أي طبيعة املوضوع القرايئييعرض املعلم موضوع القراءة و -أ

ً اجتامعيا، أم علميا أم غري ذلك املهم تعريف الطلبة باملجـال ًياسيا أموما إذا كان س ً

 .الذي يبحث فيه املوضوع القرايئ

 . يذكر الطلبة بأهمية املوضوع وأهمية القراءة ودورها يف زيادة ثقافة الفرد ومعارفه -ب

 . حث الطلبة وحفزهم عىل قراءة املوضوع املطروح-ـج

 . ما يعرفونه عن املوضوع من خالل خرباتهم ومعارفهم السابقة مطالبة الطلبة باسرتجاع-د

 . تحديد الغرض من دراسة املوضوع ليك تكون القراءة وعملية التلخيص هادفة-هـ

 : يف هذه املرحلة تتخذ اإلجراءات اآلتية:مرحلة القراءة. 2

 .يقرأ املوضوع كامالً قراءة دقيقة -

 .ضوع القرايئالرتكيز عىل معرفة األفكار الرئيسة للمو -

 ).غري املرصح بها(معرفة األفكار الضمنية يف املوضوع  -

 .تحديد العبارات الغامضة التي تعيق الفهم -

تحديد الرتاكيب اللغوية التي اسـتخدمت يف غـري مـا وضـعت لـه يف أصـل اللغـة  -

 .للتمييز بني املجاز والحقيقة يف املوضوع

 :اإلجراءات اآلتيةيف هذه املرحلة تتخذ : مرحلة ما بعد القراءة. 3

إعادة صياغة املوضوع بأسـلوب مخـترص يخـترص حجمـه إىل مـادون الثلـث مـع  -

املحافظة عىل العنارص الرئيسة أو الرضورية التي ال تكتمل جـدوى املوضـوع مـن 

 .دونها

 السـطور يف مل يرصح بها الكاتب ومعرفـة مـا خلـفاستنتاج املعاين الضمنية التي  -

 .املوضوع
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 عليـه قفـًسوغا بذكر األسباب، وبيـان مـا واعلم من املوضوع متحديد موقف املت -

 .)2000عبد الحميد، (وافق أو ما أعجبه وما مل يعجبه وما مل ي

وقد أثبتت الدراسات التي أجريت يف مجال تعليم القراءة فعالية هـذه اإلسـرتاتيجية 

 .)2003البهلول، (ًيف تنمية مهارات الفهم القرايئ وتنمية مهارات ما وراء املعرفة أيضا 
 

  العصف الذهنيإسرتاتيجية 

 (Brain Storming Strategy) 

 

 الـذي كـان ينظـر (Osborn)تعد هذه اإلسرتاتيجية يف الـتعلم مـن أفكـار أوزبـورن 

للعصف الذهني عىل أنه مامرسة تقنية إلدارة الجلسات التي بها يحاول الفرد أو مجموعة 

 .فكري املشاركني يف الحلة بإثارة تنمن األفراد حل مشكلة معي

قدح الـذهن، واسـتمطار الـدماغ، واملفـاكرة : وقد أطلق عليها أكرث من مصطلح منها

وغريـهـا ـغـري أن مـصـطلح العـصـف اـلـذهني أـشـيع ـهـذه املـصـطلحات اـسـتعامالً يف األدب 

 .الرتبوي

تقوم هذه اإلسرتاتيجية عىل عصف العقل اإلنساين باملشكلة التي تتحـدى معلوماتـه 

 يف تفحصها والبحث عن حلول إبداعية لها مل تكن معروفة عنده مـن قبـل، وعـىل فينشط

 للمشـكالت ةهذا األساس فإن العصف الذهني ينمي يف الفرد القدرة عىل الحلول اإلبداعي

ألنه يأيت بالكثري من الحلول غري العادية من خـالل طـرح الكثـري مـن اآلراء مـن مجموعـة 

م إسرتاتيجية العصف الذهني عىل مبدأ إثارة الدافعية لـدى املشاركني يف مدة قصرية، وتقو

املتعلمني للمشاركة يف التصدي للحل، وتحفيزهم عىل توليد األفكار التـي ميكـن أن تكـون 

ًحلوالً للمشـكلة، فهـي تسـتخدم أسـلوبا للتفكـري الفـردي أو الجامعـي يف حـل املشـكالت 

 .درات والعمليات اإلبداعيةالعلمية أو الحياتية املختلفة، وزيادة كفاية الق
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والعصف الذهني يعني استظهار كل ما يف عقل املتعلم من أفكار حول قضية معينة 

أو مشكلة مطروحة بها حاجة إىل حل، والعصـف يقـتيض حـرفني أحـدهام يتحـدى اآلخـر 

ًوهام املشكلة املطروحة وذهـن املـتعلم؛ فاملشـكلة متثـل تحـديا للعقـل، والعقـل يسـتثار 

 .باملشكلة، والتوصل إىل مفتاح حل لهالإلحاطة 

 عـىل املزيـد مـن املشـاركة نيعد العصف الذهني من األساليب التي تحث املتعلميو

والفعالية يف إنجاز أهداف الدرس، وذلك بإثارتهم، وحفز مواهبهم، وتعزيـز قـدراتهم عـىل 

ً إيجابيـا تصور الحلول وابتكارها؛ ألن العصف الذهني يضع املـتعلم يف موقـف يكـون فيـه

ًنشطا بإعامل ذهنه ملواجهة املشكلة فيولد أفكارا ج ديدة مل تكن معروفـة لديـه مـن قبـل ً

 .ل املشكلة أو املوقف املشكل، ومواجهة التحدي والتغلب عليهح

 :وقد عرفت إسرتاتيجية العصف الذهني بأنها

مجموـعـة ـمـن اإلـجـراءات واألـسـاليب الـتـي تتـخـذ ـشـكل العـمـل الجامـعـي التـعـاوين 

أو اإلملـام بعنـارص .  مـاهم عـىل املشـاركة يف التفكـري لحـل مشـكلةحـثساعدة الطالب ومب

 كـل فـرد مـن أفـراد هـا يسهم فيتحصيلية وتصلح ألداء آية مهمة فكرية، أو موضوع معني

املجموعة مبا لديه من أفكار برصف النظر عن صـحتها، أو خطئهـا، أو ارتباطهـا باملوضـوع 

 .)2002، الـلـهجاب (دها عنه اعتبااملطروح، أو 

أسلوب من أسـاليب التفكـري اإلبـداعي الـذي :  بأنها(2002)وعرفها سعادة، وآخرون 

ّميكن أن يستخدمه املعلم الفعال أو اإلداري يف اللقاء مع مجموعة من الطلبة، أو املهنيـني 

أو املختصني من أجل توليد أفكار جديدة حول قضية من القضايا التي تهمهـم، أو مشـكلة 

 .من املشكالت ذات األهمية االجتامعية، أو االقتصادية، أو السياسية

ع اإلسرتاتيجيات املعرفية التي تشجويف ضوء ما تقدم فإن هذه اإلسرتاتيجية من 

د مـن بـني تعـعىل التفكري وزيادة فعالية العقـل اإلنسـاين يف حـل املشـكالت لـذلك 

ية التفكري اإلبداعي القائم عىل أشكال إسرتاتيجيات حل املشكالت التي ترمي إىل تنم

 وضع الذهن يف أعىل درجات الفاعلية من أجل توليد أفكار جديدة، وإيجاد الحلـول 
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مجاالت الحياة واألفكار املبتكرة املالمئة ملواجهة املشكالت، والقضايا التي تواجه املتعلم يف 

ة، وإيجابية مـع املوقـف طريقة تفكري إبداعي متكنه من التعاطي بفاعلياملختلفة بتزويده 

 .أو املواقف التي تواجهه

ي إىل جـودة دًوتأسيسا عىل ما تقدم فإن استخدام هذه اإلسرتاتيجية يف التدريس يـؤ

التفاعل بني املعلمني واملتعلمني، وبني املتعلمـني أنفسـهم، ويسـاعد عـىل تنشـيط العقـل، 

ًالفكر، وتدفق املعلومات كام وكيفا بطريقة أصيلةة وإرشاق  . غري مألوفةً

 

 د إليها إسرتاتيجية العصف الذهنياملبادئ التي تستن 

هناك مجموعة من املبادئ والقواعد التـي تسـتند إليهـا هـذه اإلسـرتاتيجية، ويجـب 

 :مراعاتها يف التدريس عند استخدامها هي

طرح كـل فكار بالظهور وإطالق حرية الفكر بوتعني السامح لجميع األ: حرية التفكري )1

 مهام كان نوعها وذلك بأن مينح كل مشارك الحرية التامـة بطـرح كـل آرائـه أي اآلراء

 . أكرب قدر ممكن من الحرية للطالب املشارك ليك يطرح أفكارهىيعط

طرحهـا الطلبـة إىل حـني ل أي نقد أو تقـويم لألفكـار التـي ييعني تأجي: تأجيل النقد والتقويم )2

بة ألن نقد األفكار وتقوميها حال طرحها قد مينـع ظهور جميع األفكار التي تدور يف أذهان الطل

 .والدة أفكار أخرى قد يكون من بينها الحل األمثل للمشكلة املطروحة

 تشجع عىل طرح املزيد من األفكار ألن كرثة األفكار املطروحة توفري مناخ وبيئة تعلم )3

 .ًتوفر فرصا أفضل الختيار الحل األفضل من بني تلك اآلراء

يعني الحرص عىل زيادة كمية األفكار املطروحة برصف : م من األفكارإنتاج أكرب ك ) 4

 أن الكـم  Osborn أوزبـورن ىالنظر عن نوعها ألن كم األفكار يرفع نوعيتها إذ رأ

 ًيوـلـد الكـيـف مـسـتندا يف ذـلـك إىل رأي املدرـسـة الرتابطـيـة الـتـي ـتـرى أن األفـكـار 

ي األفكـار العاديـة الشـائعة مرتبة يف شكل هرمي، وأن أكرثها احتامالً للظهـور هـ

  إبداعيـة أو ةأفكـار جديـداملألوفة، وهذا يعنـي أننـا إذا مـا أردنـا الحصـول عـىل 
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ة يجب أن نزيد كمية األفكار لذلك فإن هذا املبدأ يوجـب عـىل كـل مشـارك أن أصيل

 .يزيد من كمية األفكار التي يطرحها

ر يإرشاك املتعلمـني يف تطـويعنـي : التوحيد والتعميق والتحسـني لألفكـار املطروحـة )5

أفكار زمالئهم وأفكارهم للوصول إىل حلول أكـرث فاعليـة وذلـك عـن طريـق التوحيـد 

واملزاوجة بني األفكار التي يطرحها الطالب واألفكار التـي يطرحهـا اآلخـرون وتشـكيل 

فكرة جديدة من فكرتني أو أكرث، قد تكون أفضل من األفكـار الجزئيـة التـي تشـكلت 

 .منها

ا يعني أن يتم االهتامم بـدمج األفكـار التـي ميكـن أن يـؤدي دمجهـا إىل حلـول ذوه

أفضل كام يشدد هـذا املبـدأ عـىل إجـراء التعميـق والتحسـينات عـىل األفكـار املطروحـة 

ضافتها لألفكار واملقرتحات التحسينات التي ميكن إجراؤها أو إما : باإلجابة عن مثل السؤال

 ومثل هذه التساؤالت متكن املشاركني من النظر إىل املشكلة ؟املطروحة لتكون أكرث فاعلية

 .من زوايا متعددة فتؤدي إىل معالجات أفضل
  

 إسرتاتيجية العصف الذهنيأهداف 

 

ّمر القول إن الهـدف الـرئيس السـتخدام هـذه اإلسـرتاتيجية يف التـدريس هـو توليـد 
الة إثارة، وتفكـري يف اتجاهـات األفكار اإلبداعية األصيلة لحل املشكالت بوضع الذهن يف ح

 :مختلفة ولكن ميكن أن تتفرع أهداف أخرى عن هذا الهدف الرئيس مثل

 جعل املتعلم أكرث إيجابية وفاعلية يف عملية التعلم. 

  تشجيع املتعلمني عىل العمل التعاوين عن طريق تصديهم املشرتك للمشكلة والبحـث

 .عن حلول لها

 واقف الصعبة التـي قـد يتعرضـون لهـا عـن طريـق تدريب املتعلمني عىل مواجهة امل

 .انتقال أثر التدريب

 تنمية قدرات الطلبة عىل الخلق واإلبداع الفكري. 

 تدريب الطلبة عىل كيفية تحديد املشكالت، ووضع الخطط ملواجهتها. 
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  زيادة ثقة املتعلمني بأنفسهم عندما يشعرون بقدرتهم عـىل اإلنجـاز واالعـتامد عـىل

 .جاد الحلول للمشكالت التي تواجههمأنفسهم يف إي

 يـدور قيل للقضـايا واملشـكالت املطروحـة التـي  الع من اإلدراكتحقيق أعىل مستوى

 .النقاش حولها

 تدريس بالعصف الذهنيرشوط نجاح ال 

 

للتأسيس للنجاح يف استخدام إسرتاتيجية العصف الذهني يف التدريس ينبغي أن تكون لـدى 

وضوع املطروح للنقاش، ومعرفة ملبادئ العصف الذهني واألسس التي يقوم الطلبة معرفة أولية بامل

عليها وقواعد املشاركة يف جلسة العصف الذهني ومعرفة قائد املجموعة مبا مطلوب منـه يف هـذه 

العملية فضالً عن الدراسة والخربة الجيدة للمـدرس بتلـك األسـس والقواعـد ولتأكيـد نجـاح هـذه 

 :اة ما يأيتاإلسرتاتيجية يجب مراع

 .ًتهيئة الطلبة نفسيا وإثارة حامسهم للعمل الجامعي .1

توزيع الطلبة بني مجموعات ذات أعداد قليلة تتسم بانسجام أفرادها، ورغبتهم يف العمـل  .2

 .املشرتك، وتسمية قائد لكل مجموعة مهمته إدارة الحوار بني أفرادها

فتوح، وتحديدها بشكل ال يقبل طرح القضية أو موضوع الدرس بأسلوب يستثري التفكري امل .3

 .التأويل

تنظيم البيئة التعليمية بطريقة تسمح لجميع الطلبـة باملشـاركة يف طـرح اآلراء وتسـجيلها  .4

 .ومناقشتها

إدارة النقاش من املدرس من دون التدخل إال عنـدما مييـل الطلبـة إىل النقـد والتقـويم أو  .5

 .التعديل

 .طرح آراءه بحرية تامةل طالب ليك يطاء الفرص الكافية لكحرص املدرس عىل إع .6

 .استخالص آراء الطلبة وتصنيفها يف فئات وكتابتها عىل السبورة .7

 .تقويم مستوى فاعلية الطلبة، ومشاركتهم، وإسهامهم يف طرح اآلراء .8

 ً.تحديد الوقت الالزم للوصول إىل الحل ليك ال يبقى الوقت مفتوحا .9

ًا من املشاركة يف بس، وإعطاء كل طالب نصيالحد من استحواذ بعض الطلبة عىل وقت الدر .10

 .الدرس

 .عدم التلميح بالحل الصحيح، وعدم فرض املدرس آراءه عىل الطلبة .11
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ًطرح اآلراء من جميع أفراد املجموعة ثم مناقشتها منهم جميعا بحيث يستفاد من  .12

 .آراء الجميع ويكون الجميع فاعلني

 ً.سوغاتقديم الحلول النهائية واختيار الحل األمثل م .13

 )2009عطية،(. تعويد املشاركني عدم التوتر بسبب اآلراء املخالفة آلرائهم .14

ومن الجدير بالذكر أن هناك مجموعة من العوامل التـي تتصـل مبجموعـة العصـف 

 :الذهني وتؤثر يف نواتج التعلم يف هذه اإلسرتاتيجية منها

ًا كان كبريا يحتـاج إىل قل األفكار املطروحة، وإذعندما يكون قليالً ت: جم املجموعةح .أ 

 .جهد معقد وقدرة كبرية لدى قائد املجموعة إلدارة الحوار بني أفراد املجموعة

عندما يكون هنـاك : ملجموعةمستوى التجانس والرغبة يف العمل املشرتك بني أفراد ا .ب 

 إىل تـوفري ة للمشـاركة يف العمـل فـإن ذلـك يـؤدي بني أفراد املجموعة ورغبتجانس

 آراء أكرث، ومشاركة إيجابية يف الحوار أما إذا كانـت املجموعـة غـري فرص أكرب لطرح

 .ًمتجانسة فمن شأن ذلك أن يؤثر سلبا يف تحقيق أهداف التعلم

اللغة التي يستخدمها أفراد املجموعة ومستوى التواصل اللفظي بني أفراد املجموعة  .ج 

 .واملجموعات األخرى

 .وعات التي تتصل مبوضوع جلسة العصف الذهنيّالخربات السابقة التي مر بها أفراد املجم .د 

 

 ة العصف الذهني يف تعليم القراءةخطوات إسرتاتيجي 

 

تتوزع خطوات تنفيذ إسرتاتيجية العصف الذهني يف تعليم القراءة مـن أجـل الفهـم 

 :وتنمية مهارات التفكري املعريف بني مرحلتني

 أو درس القراءة التي تشتمل عـىل مرحلة اإلعداد والتهيئة لجلسة العصف الذهني: األوىل

 :الخطوات اآلتية

  تحديد املوضوع الذي يحتوي عىل املوقف املشكل ويقتيض إعامل الفكر إليجاد حـل

 .له
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ويشرتط يف هذا املوضوع أن يحظى باهتامم الطالب ويتناول مشـكلة تقـع يف دائـرة 

س أو مـن الطـالب ًاهتاممهم ومتثل تحديا لهم، وميكن اختيار هذا املوضوع من املدر

أو باالشرتاك بني الطلبة واملدرس، وإذا ما تم اختياره من املدرس ينبغي إخبار الطلبـة 

به قبل البدء بتنفيذ الجلسة بوقت مالئم بحيث يعرف الطلبـة القضـية أو املوضـوع 

 .الذي سيدور النقاش حوله يف جلسة العصف الذهني

 ته لـيك يتوجـه مسـار التفكـري نحـو تحديد أهداف دراسة املوضوع وما يراد من قراء

 .أهداف محددة

  تقرـيـر ـمـا إذا ـكـان اـسـتخدام إـسـرتاتيجية العـصـف اـلـذهني ـهـو األمـثـل يف معالـجـة

معالجـتـه ـمـن  أـسـاليب أفـضـل يف تـنـاول املوـضـوع واملوـضـوع املـطـروح أم أن هـنـاك

 .أسلوب العصف الذهني

  لم ميكـن أن تـنظم أن مستلزمات العصف الذهني متوافرة وأن بيئـة الـتعمن التأكد

 .لتلبية متطلباته

  تحديد النشاط الخاص بالعصف الذهني الذي يسهم  يف توليد أفكـار جديـدة تتسـم

 .باألصالة واإلبداع

  وضع خطة لتوزيع الطلبة بني مجموعات صغرية متجانسـة تتسـم بانسـجام أفرادهـا

 ً.ورغبتهم يف العمل معا

 والخلـو مـن الغمـوض وقبـول صوغ املشكلة بشكل واضح يتسـم بالدقـة والتحديـد 

 .التأويل

  صوغ األسئلة الالزمـة السـتثارة التفكـري وعصـف أذهـان الطلبـة يف جلسـة العصـف

 .الذهني

 محاولة املدرس تقيص اآلراء املحتملة للطلبة ووضع خطة للتعامل معها. 

 : وتشتمل عىل الخطوات اآلتيةمرحلة التنفيذ،: الثانية

 الجلوس بطريقة تسمح لجميع الطلبة باملشـاركة تنظيم قاعة الدرس، وترتيب مقاعد 

 .يف الحوار وطرح األفكار
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 الطلبة مببادئ العصف الذهني والقواعـد التـي ينبغـي االلتـزام بهـا يف جلسـة ريذكت 

ًالعصف الذهني والخطوات التي يسري عليهـا وتوضـيح ذلـك، بحيـث يكـون واضـحا 

 .ار التي يطرحها اآلخرونللجميع كيف يسريون يف الدرس وكيف ينظرون إىل األفك

 عنوان الدرس والتعريف باملوضوعلك بكتابة طرح املوضوع وذ. 

 تحديد املشكلة التي يتناولها املوضوع وصياغتها بشكل واضح. 

 طالع عىل أبعاد املشكلة وكيفية معالجتهـا مـن الكاتـب قراءة املوضوع من الطلبة لال

 .وتدوين املالحظات، وتحرى الحل املمكن لها

 يف البحث عن حل لهاضل عنارص املشكلة من وجهة نظر الطلبة قبل الخوتحلي . 

  إجابة املدرس عن األسئلة واالستفسـارات التـي ميكـن أن يطرحهـا الطلبـة حـول أيـة

ة التي بهـا حاجـة اكيب اللغوية، أو املفاهيم الغريبمعلومة مثل معاين املفردات والرت

 .إىل توضيح

 اإلحـامء ركة والخوض يف املشكلة وهذا ما يطلق عليـه إثارة دافعية الطلبة نحو املشا

الذي يعني تـوفري بيئـة نفسـيه يسـودها الـود واملـرح والدعابـة للـدخول يف عمليـة 

 .استمطار عقول الطلبةوالعصف 

  البدء بعملية طرح األفكار من الطلبة وتسجيل األفكار التي تطرحها كل مجموعة مـن املـدرس

 ىًئات تبعا ملا بينها من مشـرتكات عـىل أن يعطـف األفكار يف عىل السبورة عىل أن تصنف هذه

 .الوقت الالزم للحصول عىل أكرب قدر ممكن من تلك األفكار

  فحص األفكار وتصنيفها وتقوميها وتصفيتها باالشرتاك بني الجميع لغرض تحديد قيمة

 :األفكار يف ضوء املعايري اآلتية

ًا سليامًمدى اإلسهام يف فهم القضية فهام علمي *  يف ضوء هذا املعيار يتم اإلبقاء عـىل .ً

 األفكار التي ال تسـهم بـأي شـكل مـند تستبعاألفكار التي تسهم يف فهم القضية و

 .األشكال يف حل املشكلة أو فهم القضية املطروحة
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 مبعنى مدى عملية الحلول املطروحة وقابليتها للتطبيق، .العملية والقابلية للتطبيق* 

املعيار تبقى الحلول القابلة للتطبيق وتستبعد الحلول غري العمليـة أو يف ضوء هذا 

 .غري القابلة للتطبيق

النتائج التي ميكن أن ترتتب عىل كل حل أو فكرة مبا فيهـا اإليجابيـة والسـلبية، ويف  *

ضوء هذا املعيار تبقى األفكار التي ترتتب عليهـا نتـائج إيجابيـة وتسـتبعد األفكـار 

 .يها نتائج سلبيةالتي ترتتب عل

 بعد فحص الحلول أو األفكار املطروحة يف ضوء املعايري السـابقة : اختيار الحل األمثل

يتم اختيار الحل األمثل للمشـكلة مبشـاركة الجميـع وتـرك الحلـول األخـرى يف ضـوء  

مناقشة البدائل وتبيان مالها وما عليهـا أو إخضـاعها لعمليـة تجريـب ملعرفـة مـدى 

 .فاعليتها

 ات إسرتاتيجية العصف الذهنيميز 

 تتميز إسرتاتيجية العصف الذهني مبا يأيت: 

 الفكـرة ثـابرة واألصـالة واالسـتقاللية،  وإرشاقـةتنمي خصائص التفكري اإلبـداعي كامل 

 .والتحقق

 ع عىل التفكري اإلبداعي تشج. 

 ة والحيوية والنشاط لدى املتعلمني يف الدرستثري البهج. 

 عبري عن آرائهم وطرح أفكارهممتنح الطلبة الفرصة للت. 

  اآلخرين وتعودهم آداب املجالسةاحرتام آراءتدرب الطلبة عىل . 

 تعود الطلبة األسلوب العلمي يف املناقشة. 

 تنمي روح التعاون وحب العمل الجامعي لدى الطلبة. 

 يكون املتعلم فيها محور العملية التعلمية التعليمية. 

 ـ ـرايئ ـم ـوع الـق ـم املوـض ـؤدي إىل فـه ـذه ـت ـب ـه ـة مبوـج ـاه ألن الطلـب ـع زواـي ن جمـي

 .اإلسرتاتيجية ينظرون إىل املوضوع من زوايا مختلفة
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 :أما عيوب هذه اإلسرتاتيجية فتتمثل باآليت

 .قد ال تكون األفكار التي يطرحها الطلبة أصيلة لترسعهم يف طرحها  *

 .عند عدم االلتزام مببادئ تنفيذ هذه اإلسرتاتيجية ال تؤدي أهدافها* 

 .)2008نبهان،(يتطلب تنفيذها خربة وقدرة إدارية قد ال تتوافر لدى بعض املعلمني * 
 

 )التمهيدية(إسرتاتيجية املنظامت املتقدمة  

Advance Organizers Strategy   

تعد إسرتاتيجية املنظامت املتقدمة من اإلسرتاتيجيات التي تشدد عـىل بنـاء املعرفـة 

ة لدى املتعلم،  وهي تطبيق لنظرية أوزبيل التي تدعو إىل ربط وتنظيمها يف البنية املعرفي

املعرفة الجديدة باملفاهيم ذات الصلة املخزنة يف بنية املتعلم املعرفية لغرض تحقيق تعلم 

 .ذي معنى بدرجة أكرث من الفاعلية والسهولة

واملنظامت املتقدمة عبارة عن ملخصـات مركـزة للـامدة التـي يـراد تقـدميها تعطـى 

ًفويا أو تحريريا وتكون عىل درجة عالية مـن التجريـد والشـمولية والعموميـة، فـاملنظم ش ً

ًاملتقدم ميثل إطارا موسعا يصـاغ باسـتدعاء املعلومـات السـابقة لـدى املـتعلم وتسـخريها  ً

 .الستقبال التعلم الجديد إذ تكون ركيزة له

 مـن مفـاهيم إن فكرة املنظامت املتقدمـة تقـوم عـىل أسـاس أن كـل مـادة تتكـون

 اإلدرايك، وتكون لها قـوة تنظيميـة ًزءا من بناء فكرهأساسية يتم نقلها إىل املتعلم لتكون ج

 .و استيعابية تساعد عىل فهم ما هو جديد، و إدراك املعلومات، وتبويبها يف عقل املتعلم

 ومن خصائص املنظامت أنهـا تتسـم بالعموميـة والشـمولية والتجريـد وظيفتهـا أن 

يزة معرفيـة للـتعلم الجديـد، وإنهـا تهـدف إىل زيـادة قـدرة املـتعلم عـىل متييـز تكون رك

املفاهيم واملعارف الجديدة، وما يرتبط بهـا مـن معـارف وأفكـار يف البنيـة املعرفيـة لـدى 

 .املتعلم
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وعىل أساس ما تقدم فإنها تعد الجرس املعريف الذي يـربط املعلومـات التـي سـيجري 

ّقة للمـتعلم فضـالً عـن أن اسـتخدامها يعـزز املشـاركة الفعالـة تعلمها باملعلومـات السـاب

للمتعلمني من خالل العمليات الفكرية التي ميارسونها يف أثنـاء عـرض الـدرس، ومـن شـأن 

ذلك اإلسهام يف زيادة اسـتيعاب املتعلمـني ألن املعلومـات التـي تقـدم باسـتخدام املـنظم 

 .املتقدم تجعل التعلم ذا معنى

تعلم يف بدايـة الـدرس ن املنظم املتقدم مادة متهيدية تعرض عىل املـخالصة القول أو

لزيادة مستوى التعلم من خالل الـربط بـني الـتعلم الجديـد والـتعلم السـابق، وتكـون يف 

صورة حقائق كربى، أو كلمة أو نظريات أو قواعد عامة ترتبط مبوضـوع الـدرس أو املـادة 

 .الدراسية

 :ذه اإلسرتاتيجية يف تعليم القراءة يقتيضويف ضوء ما تقدم فإن استخدام ه

 ـه حطــر ـه الســتدعاء املعــارف الســابقة وتوجـي ـل قراءـت  أســئلة حــول املوضــوع قـب

 .مسار التفكري

 عرض بعض الوسائل التي تعرب عن محتوى النص القرايئ كالصور والرسوم. 

 رعيـة عنواناتـه الفنص القرايئ لالطـالع عـىل عنوانـه الـرئيس وإلقاء نظرة رسيعة عىل ال

 .وفقراته وبعض األمثلة التطبيقية املعروضة تحت الصور والرسوم التي تدعم النص

  رشح املـفـردات الرئيـسـة الـتـي يحـتـوي عليـهـا اـلـنص وتحـتـاج إىل توـضـيح قـبـل ـقـراءة

 .النص

 إعداد قامئة باألفكار الرئيسة والفرعية التي يشتمل عليها النص القرايئ. 

 ر الرئيسة التي يتضمنها النصتحديد املفاهيم التي تتصل باألفكا. 

  إعداد خطة تهيـئ األذهـان للخـوض يف املوضـوع القـرايئ مـن أجـل اسـتيعابه وفهمـه 

ًفيها يعطي املعلم مفـردة أو مفهومـا رئيسـا ويطالـب املتعلمـني بعـرض مـا يخطـر يف  ً

 أذهانهم من أفكار تتصل باملفردة أو املفهوم، ويسألهم عـن األسـباب التـي دعـتهم إىل 
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ديم مـثـل تـلـك االـسـتجابات أو األفـكـار ـثـم يعـمـل ـعـىل مـسـاعدتهم للحـصـول ـعـىل تـقـ

 .ة باملفاهيم األساسية يف النص املقروءقمعلومات ذات عال

  وقد يحتاج بعض النصوص القرائية إىل تقديم بعض التلميحات عن خلفيـة بعـض الشخصـيات

ًراءة الـنص باحثـا عـن أو العنارص الرئيسة يف الـنص وعـىل أسـاس مـا تقـدم يقـوم املـتعلم بقـ

 . التي تلقاها قبل القراءةمعلومات معينة فيه يف ضوء التعليامت واملعلومات

 

 نظامت املتقدمة يف تعليم القراءةخطوات امل

 

يقوم املعلم بدراسة املوضوع القرايئ دراسة دقيقة لغرض تحديـد املفهـوم الشـامل أو  -1

 .الرئيس يف النص

س وتحديده بشكل واضح يتسم بالشـمول والعموميـة  الرئيصياغة املفهوم الشامل أو -2

 .والتجريد

 :تباع اآليتوضوع الجديد وذلك باتهيئة أذهان الطلبة لتلقي امل -3

 .طرح عنوان النص -

 .إعطاء نبذة عن محتوى النص واملجال الذي يدور حوله وبعض عنارصه -

 .توضيح بعض املفردات والرتاكيب التي ميكن أن تعيق فهم محتوى النص -

 .لنص بكتابته عىل السبورة ورشحهم املفهوم الشامل لتقدي -

 :قراءة النص من الطلبة بعد توجيههم إىل -4

 .البحث عن املفاهيم الرئيسة التي يتشكل منها املفهوم الشامل -

 .تدريب الطلبة عىل صياغة املفاهيم واكتشاف العالقات بينها -

 . وربطها باملفهوم الشاملعرض املفاهيم الجزئية التي توصل إليها الطلبة عىل السبورة -5

 .توصل الطلبة بأنفسهم إىل املفاهيم الجديدة التي يتضمنها النص -6

 مطالبة الطلبة بإعادة صياغة املنظامت التي تعرب عن محتوى النص بأسلوبهم الخاص  -7

ية بـني هيم الفرعيـة بوسـاطة الوصـالت العرضـمع الربط بني املفهـوم الـرئيس واملفـا

 .ت الدالة عىل نوع العالقةاملفاهيم مع ذكر الكلام
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 إسرتاتيجية التعلم التعاوين يف تعليم القراءة 

 Cooperative Learning Strategy 

 ملا دعت إليه االتجاهـات الحديثـة حـول استجابةظهرت إسرتاتيجية التعلم التعاوين 

لحديثـة جعل املتعلم محور العملية التعليمية، وتعد هذه اإلسرتاتيجية من اإلسرتاتيجيات ا

ّ مـن أثرهـا وفعاليتهـا يف التحصـيل ومـا أظهرتـه التثبـت الحركة الرتبويـة بعـد تبنتهاالتي 

الدراسات حول كون فشل األفراد يف أداء ما يناط بهم يعـود إىل نقـص املهـارات التعاونيـة 

واالجتامعية التي يتمتعون بها ال إىل نقص قدراتهم العقلية فهي إسرتاتيجية تهتم بالنشاط 

عاوين وإيجابية املتعلمني يف املواقف التعليمية مبوجبها تكون قاعـة الـدرس بيئـة تعلـم الت

 .ذات مناخ اجتامعي تعاوين يتعاون فيه الطلبة مع بعضهم من أجل تحصيل املعرفة

لذلك فإن هذه اإلسرتاتيجية تعد من اإلسرتاتيجيات الفعالة يف عملية التعلم ملا لها مـن دور يف 

 يف التعامل مع بعضهم والتفاعل مـع املوقـف التعليمـي ومـا تشـعر بـه الطلبـة مـن إيجابية الطلبة

 .املسؤولية الفردية والجامعية امللقاة عىل عاتق كل منهم يف عملية التعلم

وقد عرف التعلم التعاوين بأنه أسلوب من أساليب التعليم مبوجبه يـتعلم الطلبـة يف 

 غـري متجانسـني يف القـدرات واملهـارات مجموعات صغرية ال يزيد عددها عن سـتة طـالب

ًواالستعدادات يسعون جميعا إىل تحقيق أهداف مشرتكة باالعتامد عىل بعضـهم، ويتحـدد 

ــا ــمية املجموـع ــه بتـس ــتعلم فـي ــا دور اـمل ــادها ومراقبتـه ــا وإرـش ــن، (ت وتوجيهـه حـس

 .)1993وخطاب،

م س عـىل مشـاركة الطلبـة ومسـاعدة بعضـهًوعرف أيضا بأنه موقف تعليمـي يتأسـ

ًبعضا يف حل مشكلة ما، فيكون الهدف فيـه مشـرتكا، وجهـود املتعلمـني متناسـقة فتـزداد  ً

 .(Johnson & Johnson,1995) وكذلك فرص اآلخرينهفرص الفرد فيه لتحقيق أهداف

 ويف ـضـوء ـمـا تـقـدم ـفـإن اـلـتعلم التـعـاوين إـسـرتاتيجية ـمـن إـسـرتاتيجيات الـتـدريس 

 ولية يف الـتعلم بـني أفـراد املجموعـة التعاونيـة، تقوم عـىل أسـاس التعـاون وتبـادل املسـؤ
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وتفاعلهم مع بعضهم، والتكامل فيام بينهم وصوالً إىل تحقيق التعلم املنشـود مـن جميـع 

 .املشاركني والتنافس فيه هو تنافس بني املجموعات ال بني األفراد
 

 التي يقوم عليها التعلم التعاويناألسس الرتبوية  

 :اوين عىل ما يأيتيتأسس التعلم التع

 ًجعل املتعلم أكرث إيجابية ونشاطا وفعالية يف املوقف التعليمي. 

  ًتنمـيـة ثـقـة الطاـلـب بنفـسـه ـمـن ـخـالل ـشـعوره بأـنـه ـعـنرص فـعـال ـيـؤدي دورا يف ّ

 .مجموعته

  تنمية القيم االجتامعية لدى املتعلمني وتعويدهم االحرتام املتبـادل وتقـدير وجهـات

 .نظر اآلخرين

 اول مـادة الـتعلم مـن وجهـات نظـر متعـددة مـن خـالل تعـدد أفـراد يؤدي إىل تنـ

 .املجموعة

 عام يف نفسه تجاه املادة واملوقف التعلميب ليعربيوفر فرصة لكل طال . 

 لطلبة يك يختـربوا أفكـارهم ووجهـات نظـرهم مـن خـالل موازنتهـا يوفر فرصة لكل ا

 .بأفكار اآلخرين

 ع عن اآلراء ووجهات النظر تنمية القدرة عىل التواصل والحوار والدفا. 

 هم ـهـو فـشـل نـشـعور أـفـراد املجموـعـة فـيـه ـبـأن مـصـريهم واـحـد، وأن فـشـل أي ـمـ

 .للمجموعة كاملة ألن املسؤولية فيه فردية وجامعية يف آن واحد
 

 

 :املبادئ التي يقوم عليها التعلم التعاوين  

 :تيةال ميكن أن يتحقق التعلم التعاوين ما مل تتوافر له املبادئ اآل

إن هـذه املبـدأ يعنـي أن يكـون كـل فـرد مـن أفـراد : تامد اإليجـايب للطلبـة عـىل بعضـهماالع )1

ّاملجموعة إيجابيا وعنرصا فعاالً يف نجاح املجموعة وتحقيق أهداف التعلم ألن النجاح مبوجـب  ً ً 
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اركة  مشـ دون ًالتعلم التعاوين ال يكون فرديا وال ميكن تحقيقه من فرد من أفراد املجموعة من

ّاآلخرين األمر الذي يتطلب أن يكون الجميـع يف املجموعـة فعـالني يف تنفيـذ العمـل املطلـوب 

ه مـن أن جميـع أن يعلم نفسه ويتأكد يف الوقـت نفسـبحيث يعمل كل فرد يف املجموعة عىل 

أفراد مجموعته يتعلمون وهذا يعني أن يبذل كل فرد مـن أفـراد املجموعـة مـا يف وسـعه مـن 

 ً.ن أيضاوم هو واآلخرأجل أن يتعل

 املسؤولية يف التعلم التعاوين تقع عىل كل فـرد :املسؤولية الفردية والجامعية املشرتكة )2

 وكذلك املجموعة تتحمل املسـؤولية مجموعتهيف املجموعة إذ يتحمل املسؤولية أمام 

أمام أفرادها مبعنى أن كل فرد يكون مسؤوالً عن تعلمه هو نفسه وتعلم اآلخـرين يف 

 .موعتهمج

 إن هذا املبدأ يعني أن كل فـرد يتفاعـل مـع أفـراد مجموعتـه :التفاعل املبارش املعزز )3

ويشجع اآلخرين عىل بذل املزيد من الجهد وتحقيق املزيد من اإلنجاز وهذا يعني أن 

 .يتفاعل الجميع بشكل مبارش ويعزز بعضهم تعلم البعض اآلخر باملدح والثناء

إن ـهـذا املـبـدأ يعـنـي رضورة ـتـوافر روح التـعـاون : يةاملـهـارات االجتامعـيـة والشخـصـ )4

واالحرتام املتبادل وتقدير وجهات النظر بـني أفـراد املجموعـة ألن عمليـة التعـاون يف 

األصل عملية اجتامعية تتطلب جملة من املهارات التي يجب أن تسود العالقات بـني 

  :أفراد املجموعة مثل

ين والتكـيـف معـهـم، والثـقـة ـبـاآلخرين مـهـارات ـحـل الخالـفـات، مـهـارة تقـبـل اآلـخـر

 . نوازع الشك، والتآزر والدعم وغريها عن واالبتعاد

  يعني القيام بكل ما من شأنه تحقيق أقىص فائدة مـن إمكانيـات :املعالجة الجمعية )5

كل فرد مـن أفـراد املجموعـة مبعنـى عـدم السـامح لعمـل املجموعـة بـأن يتجـه إىل 

جموعة، فاملعالجة الجامعيـة ترمـي إىل تحسـني فاعليـة  بني أفراد املاألسلوب التنافيس

 األفراد للوصول إىل الهدف املنشـود لـذلك يجـب أن يكـون لكـل عضـو يف املجموعـة 

  مـن شـأنه  ما دور يف عمل املجموعة من أجل التعلم، ويجب أن تتخذ املجموعة كل
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ًمرا مـن ًتوفري أفضل مسـتوى مـن التعـاون بـني أفرادهـا وهـذا يتطلـب تقوميـا مسـت

 .املجموعة لطبيعة عملها؛ ملعرفة ما إذا كان يسري بشكل صحيح أم ال

 

 عاوينالعوامل املساعدة يف نجاح التعلم الت 

 :هناك الكثري من العوامل التي تساعد عىل نجاح التعلم التعاوين ميكن إجاملها باآليت

ـطـة الجمـيـع وإحاـهـا  أفرادمتبـيـان مـسـؤولية الـفـرد أـمـام املجموـعـة واملجموـعـة أـمـا -1

 .باملبادئ التي يقوم عليها التعلم التعاوين

ـن أدواره يف اإلـسـرتاتيجيات  -2 ـا ـع ـب يف ـهـذه اإلـسـرتاتيجية واختالفـه ـان أدوار الطاـل تبـي

األخرى ليك يعرف كيف يترصف من أجل أن يتعلم ويسهم يف مساعدة اآلخرين عـىل 

 .التعلم

زجتهم النفسية قبل تـوزيعهم معرفة املدرس التامة بخصائص املتعلمني، وقدراتهم وأم -3

يف مجموعات ألن من رشوط التعلم بهذه اإلسرتاتجية أن تكون املجموعات فيهـا غـري 

 .متجانسة

 .أن يقسم الطلبة عىل مجموعات ال يزيد عدد املجموعة عن ستة أفراد -4

ـ -5 ـري متجانـس ـة ـغ ـراد املجموـع ـون أـف ـنينيأن يـك ـيل متجانـس ـائص  يف التحـص  يف الخـص

 ً. يستطيعوا العمل معاوالسامت الشخصية ليك

أن تكون املـادة أو املوضـوع الـدرايس مـن املوضـوعات التـي ميكـن تعلمهـا يف مـدة  -6

 .محددة

 ً.نجاز العمل وال يرتك مفتوحاإلأن يحدد الوقت الالزم  -7

 .حث الطلبة وإثارة دافعيتهم للمشاركة يف العمل -8

 .عداد لتنفيذ الدرسحسن التهيئة واإل -9
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عمـل عمل لغرض التوجيه والتأكد من أن الدرس يف أثناء المتابعة املجموعات من امل -10

 .يسري كام ينبغي

 .مناقشة املجموعة أمام الجميع لتحقيق فهم مشرتك ملحتوى املوضوع -11

 .تعزيز األداءات املميزة، والثناء عىل املجموعة املميزة -12

عرض اإلجابات الصحيحة ليتمكن الجميع من تقويم إجاباتهم وتصحيح أخطائهم يف  -13

 .وء التغذية الراجعةض

 .إشعار الجميع بالطأمنينة وعدم حدوث ما يحد من عمليات التفكري -14

تسمية قائد لكل مجموعة ليتوىل مهمة التنسيق بني مجموعته واملجموعات األخرى  -15

 .ًوبني مجموعته واملدرس عىل أن يكون أمر قيادة املجموعة تبادليا بني أفرادها

 .داء املجموعاتاعتامد أسلوب التقويم املستمر أل -16

 .الحرص عىل إنجاز املهمة التعليمة يف الوقت املحدد -17

 .االنضباط وااللتزام التام بآداب الحوار -18
  

  يف تعليم القراءةخطوات إسرتاتيجية التعلم التعاوين

 

أسـلوب : عىل الرغم من أن إسرتاتيجية التعلم التعـاوين تنفـذ بأسـاليب عديـدة مثـل

ب املجموعات الصغرية، وأسلوب الدوائر وأسـلوب التنـافس بـني االستقصاء التعاوين، وأسلو

املجموعات، وأسلوب التعلم باألقران، وغريها ولكـل أسـلوب خصائصـه وإجراءاتـه إال أننـا 

ميكن أن نتحدث عـن خطـوات هـذه اإلسـرتاتيجية بشـكل عـام فهـي متـر مبجموعـة مـن 

 :الخطوات ميكن أن تتوزع بني ثالث مراحل هي

 : واإلعداد للدرسمرحلة التخطيط )1

 :ًتتضمن هذه املرحلة عددا من الخطوات التي يقوم بها املدرس وهي

 .تحديد املوضوع القرايئ الذي يراد من الطلبة قراءته وفهمه -
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قراءة هذا املوضوع وتحليله من املدرس ومعرفة الوقت الالزم إلنجاز قراءته وفهمـه  -

 .من جميع املجموعات

 .قيقها من الطلبة بعد دراسة املوضوع القرايئتحديد األهداف التي يراد تح -

 .اختيار األسلوب التعاوين املالئم لدراسة املوضوع -

تحديد حجم العينة وتوزيع الطلبة بني املجموعات مع مراعاة التجانس يف السـامت  -

 .الشخصية وعدم التجانس يف التحصيل املعريف والقدرات التعليمية

 .فكار فرعية وكتابة ورقة عمل بذلك أتقسيم املوضوع عىل وحدات صغرية أو -

تنظيم فقرات التعلم يف ضوء ورقة العمل بحيـث تحتـوي عـىل الحقـائق واملفـاهيم  -

 .واملهارات التي تؤدي إىل تنظيم عال بني وحدات التعلم، وتقييم أداء الطلبة

 .تنظيم بيئة التعلم لتستجيب ملتطلبات الخطة وأسلوب العمل التعاوين -

 . املجموعات وما يقتيض من تجهيزات ولوازمتصميم أسلوب عمل -

تحديد األدوار بني املجموعات بحيث تؤدي نتائج عملها إىل تحقيـق األهـداف التـي  -

 .تم تحديدها

 : يف هذه املرحلة تتخذ اإلجراءات اآلتية:مرحلة التنفيذ )2

 . بأهداف التعلمتحدد مهمة التعلم وتربط -

 .ى املجموعات وأفرادهامست -

 .ة مببادئ التعلم التعاوين وإجراءاتهيتم تذكري الطلب -

 .يرشح أسلوب العمل التعاوين الذي تم اختياره -

 ً.تثار دافعية الطلبة للمشاركة يف تعلم املوضوع القرايئ تعاونيا -

لحكـم عـىل مسـتوى الفهـم ت التـي يـتم يف ضـوئها ابة باملعايري واملحكايعرف الطل -

 .واالستيعاب

 .أمام املجموعة ومجموعة أمام األفرادًياتهم أفرادا لويعرف الطلبة مبسؤ -

 .التأكد من أن جميع الطلبة أصبحوا ملمني مبفهوم التعلم التعاوين ومبادئه وإجراءاته -
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 مـن دراسـة املوضـوع وتقـديم ملخـص لـه ومناقشـة لالنتهـاءتحديد الوقت الـالزم  -

 .امللخصات

 .مر املجموعة بأدوارهآتعريف  -

ضـوع مـن جميـع أفـراد املجموعـات وتحديـد اإلذن ببدء العمل وذلـك بقـراءة املو -

األفكار الرئيسة فيه واألفكار الفرعية، وتحديد الرتاكيب التي بها حاجـة إىل توضـيح، 

والتوصل إىل أغراض الكاتب واملعاين الضمنية وما خلف السطور وذلـك بعـد تنـاول 

النص من جميع أفـراد املجموعـة فقـرة فقـرة وتوصـل جميـع أفـراد املجموعـة إىل 

ستوى نفسه من الفهم واالستيعاب للموضوع القرايئ ثـم قيـام املجموعـة بكتابـة امل

تقرير مفصل تسـلمه إىل قائـد املجموعـة لغـرض قراءتـه أمـام جميـع املجموعـات 

 .األخرى

عىل أن يكـون دور املعلـم يف هـذه الخطـوة التجـول بـني املجموعـات لتقـديم املسـاعدة 

املفردات اللغوـيـة أو بـعـض الرتاكـيـب ـغـري واإلجاـبـة ـعـن بـعـض االستفـسـارات الخاـصـة ـبـ

الواضحة، أو بعض الشخصيات الواردة يف الـنص فضـالً عـن التأكـد مـن أن العمليـة تسـري 

 .بشكل صحيح، وعليه أن يتدخل لحل املنازعات بني أفراد املجموعة إن حصلت

قراءة ملخصات املجموعات وما توصـلت إليـه مـن قائـد املجموعـة أمـام اآلخـرين  -

ض التوصل إىل استيعاب وفهم مشرتك ناقشة هذه التقارير من الجميع لغروتجري م

 .ملحتوى املوضوع

 : يف هذه املرحلة يجري ما يأيت:مرحلة التقويم )3

 .تحديد مستوى متكن املجموعات من املهارات االجتامعية الالزمة للعمل التعاوين -

 أفـراد تحديد مستوى تعلـم كـل مجموعـة وتحديـد املسـتوى العـام لـتعلم جميـع -

املجموعات وتحديـد مسـتوى أداء مجمـل املجموعـات يف مجـال تحقيـق األهـداف 

 .واملهارات االجتامعية

 :وقد تنفذ هذه اإلسرتاتيجية بأساليب أخرى منها
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 مبوجبه يوزع الطلبة بني مجموعات صغرية يعمل أفرادها أسلوب االستقصاء التعاوين -1

امت بيـنهم ويتـوىل الطلبـة التنقيـب يف عد توزيع املهـبًجامعيا عىل تقيص املعلومات 

املوضوع املقروء وما يتصـل بـه مـن مصـادر عـام يتصـل باملهمـة التـي يقومـون بهـا 

فيجمعون املعلومات ويحللونها سوية ويدونون ما يتم التوصل إليه باالتفاق بني أفراد 

 .املجموعة

ًلبـة فروضـا ومن الجدير بالذكر أن أسلوب االستقصاء التعـاوين يتطلـب أن يضـع الط

متثل حلوالً مقرتحة أو إجابات مقرتحة عن تسـاؤالتهم بشـأن املوضـوع ثـم يقومـون 

بجمع املعلومات أو البيانات ويحللونها ويستنتجون ما خلفها يف ضوء نتائج التحليـل 

 .وكل هذه اإلجراءات تتم بشكل تعاوين بني أفراد املجموعة

 :ومير هذا األسلوب بالخطوات اآلتية

 .د املوضوع املراد دراسته والبحث فيهتحدي  -أ

 .تحديد األهداف التي يراد الوصول إليها -ب

 . مجموعات صغرية غري متجانسةبني توزيع الطلبة -ج

 .ني أفراد املجموعةات واألدوار ب توزيع املهامت بني املجموع-د

عـىل مالـه صـلة باملوضـوع مـن طالع ملوضوع وقراءته قراءة فاحصة واال دراسة ا-هـ

 .مصادر أخرى

 قيام أفراد املجموعة بجمع املعلومات أو البيانات بعد وضع الفروض التـي يـرون -و

أنها متثـل حلـوالً مقرتحـة أو إجابـات مقرتحـة عـن تسـاؤالتهم بشـأن املوضـوع 

 .وأهدافه

 . تحليل املعلومات التي يتم جمعها واستنتاج ما ميكن استنتاجه يف ضوئها-ز

بإعداد تقرير يتضمن املعلومات أو الحلول التي تم التوصل  قيام أفراد املجموعة -ح

 .إليها باتفاق أفراد املجموعة

 ).املجموعات األخرى (  قيام كل مجموعة بتالوة تقريرها عىل طلبة الصف -ط
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 .ً تقويم املجموعات بعضها بعضا فيام توصلت إليه-ي

ـتعلم  -2 ـرة اـل ـتعلم التـعـاوين الجمـعـي ( أـسـلوب داـئ ـه يجـلـس أـفـراد  اـلـذي مبوج)اـل ـب

املجموعات عىل شكل دوائر لضامن أكرب قدر ممكن من التفاعل بني أفراد املجموعـة 

ًالواحدة يف عملية التعلم وال يختلف هـذا األسـلوب يف إجراءاتـه كثـريا عـن األسـلوب 

ميكـن أن ًالسابق إال يف أن التعاون فيه ليس مقترصا عىل أفراد املجموعة الواحدة بـل 

 . مهامتها املجموعات األخرىة التي تنجزتساعد املجموع

وهناك أساليب أخـرى كأسـلوب الـتعلم التعـاوين خـارج املدرسـة، وأسـلوب الـتعلم 

 .باألقران وغريها

ّومن الجدير بالذكر أن االسـرتاتيجيات التـي مـر ذكرهـا ليسـت مقصـورة عـىل درس 
ل الفهـم وتنميـة القراءة املنهجي املتعـارف عليـه إمنـا تسـتخدم ألغـراض القـراءة مـن أجـ

مهارات االستيعاب القرايئ لذلك ميكن أن تستخدم يف دراسة املوضـوعات واملـواد املختلفـة 

 يف دراسـة التـاريخ إذ ميكن استخدام هذه اإلسـرتاتيجياتمن أجل استيعابها والتمكن منها 

ىل أن والعلوم والفيزياء وغريها من املواد الدراسية فضالً عن موضوعات القراءة املنهجية ع

يحسن املعلم تنفيذ إجراءاتها وتكييف إجراءاتها لخدمة أهداف الدرس أو املـادة موضـوع 

 .الدراسة

 

 :ميزات التعلم التعاوين 

 والعمل الجامعي واالتجاه نحو التعاون مع اآلخرين والتخيل عـن تنمية روح التعاون 

 .األنانية يف العمل

 تنمية اتجاه الطلبة نحو اإلبداع والتقيص. 

 وحيد جهود الطالب يف العملية التعلمية وصبها يف بوتقة واحدةت. 

  إعطاء فرصة للطلبة من ذوي املستويات الضعيفة لالنخراط يف العمـل مـع مـن هـم

 .أفضل منهم لغرض االستفادة يف علمية التعلم والتحصيل املعريف
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                                                           إسرتاتيجيات تعليم القراءة من أجل الفهم لغري املبتدئني  
 

 

 يجابية الفاعلة يف التعلم تشجيع الطلبة عىل املشاركة اإل. 

 ة احرتام آراء اآلخرين، وتجنب التعصب والتمسك بالرأي الشخيصتعويد الطلب. 

 تزويد الطلبة مبهارات الحوار وتقدير وجهات النظر املختلفة. 

 تنمية القدرة عىل حل املشكالت باألسلوب التعاوين. 

 تنمية قدرة الطلبة عىل توليد أفكار جديدة مل تكن معروفة سابقا.ً 

 ميةجعل املتعلم محور العملية التعل. 

 يسهم إىل حد كبري يف خفض النزاعات واملشكالت االجتامعية بني الطلبة. 

 ينمي الشعور باملسؤولية الفردية والجامعية. 

 يحد من انطوائية بعض الطلبة وشعورهم بالعزلة. 

 يحد من شعور الطلبة بالخوف والقلق يف عملية التعلم. 

 أفراد املجموعةًيوفر فرصا ملامرسة املستويات العليا من التفكري من . 

  يـؤدي إىل فـهـم واـسـتيعاب أفضـل ألـنـه يتـنـاول املوـضـوع مـن وجـهـات نـظـر وزواـيـا

 .متعددة

 تبادل اآلراء واالطالع عىل آراء اآلخرين الطلبة ليوفر فرصة أمام. 

 يدرب الطلبة عىل حسن اإلصغاء عندما يتحدث اآلخرون. 

 يدرب الطلبة عىل مهارات القيادة والحوار وإدارة النقاش. 
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 التفكري أنواعه ومستوياته والحاجة إليه

 : مفهوم التفكري 

 

: فكـر يف األمـر: املعجـم الوسـيطيف اللغة إعامل العقـل يف األمـر إذ جـاء يف  التفكري

فكر فيه فهو : قل فيه، ورتب بعض ما يعلم ليصل به إىل املجهول، وأفكر يف األمرأعمل الع

 .رََك مبالغة يف فكر وهو أشيع يف االستعامل من فرّمفكر، وفكر يف األم

 : االصطالح فقد عرف بأنهيف  أما

 إىل مثـري ضعبارة عن سلسلة من النشاطات العقلية التي يقوم بها الدماغ عندما يتعـر 

حـث عـن الخمـس، وهـو مبعنـاه الواسـع عمليـة ب حاسة أو أكرث من الحـواس تستقبله

املعالجـة العقليـة للمـدخالت الحسـية مـن أجـل  الخـربة، أو هـو معنى يف املوقـف أو

 وإدراك األمور، والحكم عليها بصورة منطقيـة، واتخـاذ القـرارات وحـل تشكيل األفكار،

 .)1999جروان، ( املشكالت

 ًد الوصول إىل هدف قد يكـون فهـام أو اتخـاذ قـرار أو حـل هو استكشاف للخربة بقص

 .)2006الخرضاء، (مشكلة أو التخطيط، أو الحكم عىل يشء ما 

 معقـدة، وهـو خلـيط مـن ويف ضوء ما تقدم فإن التفكـري يتضـمن عمليـات عقليـة

 التفكري الذي به يعالج عصبية متداخلة مع بعضها ينجم عنه وعمليات نفسية، وكيميائية، 

ن األفكار أو يسـتدل عليهـا ّقل اإلنساين املعضالت الحسية، واملعلومات املسرتجعة فيكوالع

 .ًأو يصدر حكام معينا عليها

  التفكري اإلنساينمستويات 

 

 ًالتفكري الذي ميارسه اإلنسـان لـيس عـىل مسـتوى واحـد إمنـا يتسـم بكونـه معقـدا 

 ـصـعوبة والتجرـيـد يف املـثـري وإن مـسـتوى تعقـيـد التفـكـري اإلنـسـاين يـقـوم ـعـىل مـسـتوى ال
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الذي يستفز الفكر أو املهمة التـي يتصـدى لهـا فكـر اإلنسـان فكلـام كانـت هـذه املهمـة 

شديدة التجريد صعب إدراكها وتطلب مستويات عليا من التفكري ينبغي أن يؤديها العقل 

 : هامّليتمكن من إدراكها وقد أشار جروان الذي مر ذكره إىل أن هناك مستويني للتفكري

  Cognitiveاملستوى املعريف    -أ

 :ويتضمن

 .التفكري الناقد *

 .التفكري االبتكاري أو اإلبداعي* 

 .   التفكري االستداليل *

 .ولكل مهاراته التي سيأيت الحديث عنها

  Metacognitiveاملستوى فوق املعريف  -ب

 : ويتضمن 

 .املعرفة حول املعرفة* 

 التخطيط واملراقبة* 

 .ييمالتق *

تنميـة مهـارات كـل نـوع مـن أنـواع بوإذا ما أردنا االهتامم بالتفكري علينا االهتامم 

التفكري وتشجيع املتعلمني عىل اكتسابها وفيام يأيت تفصيل حول أنواع املسـتوى األول مـن 

 :مستويات التفكر املعريف وهي
  

 التفكري االبتكاري أو اإلبداعي

 

واالبتكـار بـأن اإلبـداع يتنـاول الجانـب  اإلبـداع عىل الرغم من أن البعض مييـز بـني

 ة هـينظرية الجديـدة األصـيلالنظري فيام يتناول االبتكار الجانب التطبيقي وأن الفكرة ال
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 فإن هناك من يرى أن ةفكرة إبداعية وإذا ما تحولت إىل واقع ملموس تكون فكرة ابتكاري

لـه واحـدة ويعـرف التفكـري اإلبـداعي اإلبداع واالبتكار لفظان مرتادفان وهام وجهـان لعم

تبـاع لتفكري وااملبادأة التي يظهرها الفرد يف القدرة عىل التخلص من السياق العادي ل: بأنه

 .منط جديد منه

تفكري يف نسق مفتوح يتميـز فيـه اإلنتـاج بتنـوع اإلجابـات " وقد عرفه جلفورد بأنه

 .املنتجة التي ال تحددها املعلومات املقدمة للفرد

رفه روجر بأنه ظهور إلنتاج ناجم عن التفاعل بني الفرد وما يكتسب من خـربات وع

 .واإلنتاج الجديد ناجم عن التفاعل بني الفرد وخرباته

ً بأنه قدرة الفرد عىل أن ينتج إنتاجا يتميز بـأكرب قـدر ممكـن الـلـهوعرفه سيد خري 

عيات البعيـدة، وذلـك كاسـتجابة من الطالقة الفكرية، واملرونة والتلقائية، واألصالة والتـدا

 .)2006، الخرضاء(أو موقف مشكل  ملثري

ن ًويعرف أيضا بأنه نشاط عقـيل مركـب هـادف موجـه برغبـة قويـة يف البحـث عـ

ميـر بهـا فة من قبل، أو هو عمليـة عقليـة وة مل تكن معرحلول، أو التوصل إىل نواتج أصيل

 تكن موجـودة مـن قبـل عـن طريـق قصد إنتاج أفكار جديدة ملالفرد يف مراحل متتابعة ب

ه االتسـاق والتـآلف بـني مكوناتـه تفاعله مـع املوقـف التعليمـي املعمـق يف منـاخ يسـود

 .)2008الهاشمي، والدليمي، (

  التفكري االبتكاري أو اإلبداعيمهارات

 : إىل أن هناك خمس مهارات للتفكري اإلبداعي هي(1999)أشار جروان 

 وليد أفكار عديدة أو بدائل عديدة حول مهمـة معينـة أو وتعني القدرة عىل ت: الطالقة

 .عند اإلستجابة ملثري معني مع توافر الرسعة والسهولة يف توليد تلك األفكار

 تعني إنتاج األفكار التي تظهر انتقال مستوى تفكري اإلنسان من مستوى معـني : املرونة

ـه يف التفـكـري يف مهـمـة معي ـة وـهـذه األفـكـار إىل مـسـتوى آـخـر مبعـنـى تظـهـر تنقالـت  ـن
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املنتجة ليست من نوع األفكار املتوقعة، ومبعنـى آخـر هـي قـدرة عـىل إنتـاج األفكـار 

ً فالذهن يكون مرنا عندما ال ًوتوجيه مسار التفكري تبعا لتغري املثري أو متطلبات املوقف

ً أمناطا ذهنية محددة سلفا غري قابلة للتغري عندما يقتيض املوقف ذلكّيتبنى ً. 

 تعني القدرة عىل التفرد يف إنتاج أفكار أصيلة غري عادية ال يستطيع الكثري من : الةاألص

 .الناس إنتاجها مبعنى إنتاج أفكار توسم بأنها ذكية

 هي القدرة عىل التفصيل والتوسيع وإضافة تفاصيل جديدة متنوعة إىل فكـرة : اإلفاضة

 .أساسية تم إنتاجها أو طريقة حل ملشكلة معينة

 ًحاجـة تشـكل تحـديا للفـرد يف  تعني وعي الفرد بوجود مشكلة أو: شكالتتحسس امل

 .املوقف الذي هو فيه

وعىل أساس ما تقـدم فـإن التفكـري اإلبـداعي ال يقـف عنـد حـدود البنيـة العقليـة 

 الوقـوف عنـد املفـاهيم  فـإنالنمطية إمنا ينبغي أن يتخطاها إىل ما هو غري مألوف لـذلك

ًلـهـا الكـتـب املدرـسـية ال ـيـوفر مفـكـرا مـبـدعا وال تفـكـريا م تحواملعلوـمـات والحـقـائق الـتـي ً ً

 ً.إبداعيا
  

 التفكري الناقد  

 

النوع الثاين من أنواع التفكري املعـريف هـو التفكـري الناقـد الـذي يعـرف بأنـه تفكـري 

منطقي تأميل مسؤول يـيرس عمليـات الوصـول إىل إصـدار حكـم، أو اتخـاذ قـرار يف ضـوء 

 .دة، ويقوم عىل التقويم الذايت، ودرجة تحسس املوقف وعنارصهمعايري، أو محكات محد

التحليـل والبحـث عـن األدلـة الصـادقة لغـرض الفرد إىل ففي التفكري الناقد يسعى 

ـالوـصـول إىل استخالـصـات منطق ـة املوـضـوعات ـي ـة يف مالحـظ ـتيض الدـق ـه يـق ـذا فإـن  ة ولـه

ا كـان الغـرض مـن التفكـري أو األحداث وتحليلها واستخالص النتائج بطريقة منطقيـة، وإذ

ـه يتطـلـب التمـهـل يف إعـطـاء األحـكـام واتـخـاذ الـقـرارات   الناـقـد الوـصـول إىل ـقـرارات فإـن
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طـالع عـىل وجهـات فحـص اآلراء وتقـويم املعلومـات واالحتى يتم التحقق من األمر بعـد 

 .النظر املختلفة حول املوضوع

 املحاسـن، أو التأكـد مـن إن التفكري الناقد ميارس ألغراض الكشف عـن املعايـب، أو

يشء يكتنفه غموض، أو تحليل يشء معني لـذلك فإنـه يتضـمن مسـتويات اإلدراك العقـيل 

 .العليا املتمثلة بالتحليل والرتكيب والتقويم عىل وفق تصنيف بلوم

 :مكونات التفكري الناقد

إىل وجود خمسـة مكونـات مرتابطـة متكاملـة مـع ) 2008(أشار الهاشمي والدليمي

 : يقوم عليها التفكري الناقد وهيبعضها

 التي تعني ما يعرفه الفرد أو يعتقده حـول املوضـوع التـي تكـون : القاعدة املعرفية

ًالسبب يف إثارة الفرد املفكر عنـدما يجـد تناقضـا بـني هـذه القاعـدة واملوضـوع أو 

الحدث الذي يجـري تحليلـه وفحصـه بقصـد الحكـم عليـه فمـن دون تـوافر هـذه 

 .نشط يف عملية التفكرييكن للفرد أن القاعدة ال مي

 متثل املثريات التي تستثري إحساس املفكر بالتناقض بني محتواهـا : األحداث الخارجية

 .وقاعدته املعرفية

 هي الطابع املميز للشخص املفكـر الـذي اسـتمده مـن قاعدتـه : النظرية الشخصية

ولـة تفسـري األحـداث املعرفية ومتثل هذه النظرية اإلطار الذي يف ضوئه تجـري محا

 .تقاربها مع القاعدة املعرفية الخارجية ومدى تناقضها أو

 هي املرحلة التي تستخدم فيها مكونات التفكري الناقـد ويسـعى فيهـا : حل التناقض

 .الفرد إىل حل التناقض بني األحداث أو املثريات وبنيته املعرفية

 :مهارات التفكري الناقد

رات التي أشار الهاشمي والدليمي إىل أنها ميكن أن تـوزع للتفكري الناقد عرشات املها

 :بني ثالث فئات هي
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 : صاعد وتتضمنفكري االستقرايئ الذي هو استداللفئة الت -أ

 .تحديد العالقات وربط األسباب باملسببات -

 .تحليل املشكالت املفتوحة -

 . التمثييلاالستدالل -

 .االستنتاج -

 .وعتحديد املعلومات ذات العالقة باملوض -

 .تعرف العالقات وإدراك عنارص املشكلة وفهام بطريقة متكن من إعادة تركيبها أو حلها -

فئة التفكري االستنباطي الذي هو استدالل نازل يوصل إىل استنتاج معني باالعتامد عىل  -ب

 :مقدمات موضوعية ويتضمن

 .مقدمة كريي -

 ).فرض فرعي(ىمقدمة صغر -

 .نتيجة -

ذي يعني النشاط العقـيل الـذي يهـدف إىل إصـدار حكـم عـىل  فئة التفكري التقوميي ال-ج

 تسـتند إليهـا ونوعيتها ويتكـون مـن املعـايري التـيقيمة األفكار، أو األشياء، وسالمتها 

األحكام والربهنة عىل دقة االدعاءات، وتعرف األخطاء أو األفكار غري الصحيحة الواردة 

 .يف النص

 :لناقد مبا يأيتمهارات التفكري ا) 1999(وقد حدد جروان

 .التمييز بني الحقائق واالدعاءات -

 ً.التمييز بني األسباب التي لها عالقة باملوضوع وبني التي تقحم عليه إقحاما -

 .تحديد مدى مصداقية مصدر املعلومة -

 .تحديد مدى دقة الخرب أو املعلومة أو الرواية -

 .التمييز بني الرباهني والحجج الغامضة -

 .يتضمنها النص أو املعلومةتعرف االفرتاضات التي  -
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 .تحديد درجة قوة الربهان أو االدعاء -

تعرف أوجه التناقض، وعدم االتساق يف مسـار عمليـة االسـتدالل مـن املقـدمات أو  -

 .الواقع

 .تعرف املغالطات املنطقية يف النص أو القضية -

األول  والتفكـري الناقـد فـياالبتكـارويف ضوء ما تقدم ميكن إدراك الفرق بني التفكري 

يتصف باألصـالة، وتجـاوز مـا هـو مـألوف وال يتحـدد بقواعـد منطقيـة، وال ميكـن التنبـؤ 

فهو تفكري متقارب مهمته تقييم مصداقية ما هو موجود يقبل ) الناقد ( بنتائجه، أما الثاين 

املبادئ املوجودة، وال يتجاوزها تحدده القواعد املنطقية، وميكن التنبؤ بنتائجه غري أن كـال 

 .وعني يستخدم مستويات التفكري العليا يف التحليل والرتكيب واتخاذ القراراتالن

 :املعايري التي يبحث عنها التفكري الناقد

 :إن التفكري الناقد يبحث عن مدى توافر املعايري اآلتية

يعني درجـة وضـوح الفقـرة أو العبـارة أو املوضـوع الـذي يريـد الناقـد : الوضوح .1

 . بشأنهالبحث فيه وإصدار الحكم

 .ويعني درجة املوثوقية يف صحة العبارة أو املوضوع: الصحة .2

 ويعني مدى التعمق يف معالجة القضية أو املوضوع ومدى تالؤم املعالجـة: العمق .3

 .تشعب القضية وتعقيداتهاالفكرية و

 .يعني مدى إعطاء املوضوع حقه يف املعالجة الفكرية: الدقة .4

 .والحجج مبوضوع النقاشيعني مدى ارتباط املداخالت : الربط .5

 .يعني مدى تناول املشكلة أو القضية من جميع أبعادها: االتساع .6

 .يعني مدى ترابط األفكار وتسلسلها وبناءها عىل حجج منطقية: املنطق .7
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وعىل أساس هذه املعايري فإن الشخص الذي ميلك القدرة عىل التفكري الناقد ينبغـي 

، مرتبطة مبوضوع النقاش تتسم بالعمق والتوسع أن تكون عباراته واضحة، صحيحة، دقيقة

 .والشمول

 

 التفكري االستداليل 

 

من مستويات التفكري التفكري االستداليل الـذي يضـم مهـارات االسـتقراء واالسـتنباط 

 :والتمثيل لذلك صنف التفكري االستداليل إىل ثالثة أنواع هي

ـ - ه العـقـل ـمـن الـخـاص إىل االـسـتدالل االـسـتقرايئ، وـهـو االـسـتدالل اـلـذي ينتـقـل فـي

 .العام

ـام إىل  - ـه العـقـل ـمـن الـع ـذي ينتـقـل فـي االـسـتدالل االـسـتنباطي، وـهـو االـسـتدالل اـل

 .الخاص

امثلـة بـني  الخاص إىل الخاص؛ فيكون بعقـد ماالستدالل التمثييل، وهو استدالل من -

 .شيئني تربط بينهام عالقة مشابهة لغرض التوصل إىل نقل حكم أحدهام إىل اآلخر

 هذا اإليجاز عن املستوى األول من مستويات التفكـري وهـو املسـتوى املعـريف وبعد

وأنواعه ومهاراتها ننتقل فيام يأيت إىل بيان مفهوم املستوى الثاين وهو التفكري فوق املعـريف 

 .لبيان دواعي ظهوره ومفهومه وأهميته والحاجة إليه

 

 ةفهوم واألهمية يف تعليم القراءما وراء املعرفة امل 

 

 تعاىل لـه لتعـرف مـا الـلـه من مة من لوازم اإلنسان العاقل وهبةإذا كان التفكري الز

 العالقات بني إلدراك وإذا كان للتفكري أهمية بالغة يف الحياة حوله واالستدالل واالستنتاج، 

 : يف قوله تعاىلاب والنتائج، وتحليل الظواهر تجلتاألشياء، واألسب
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ُكَذلك يبني ال( ِّ َ ُ َ ِ ُـلـه لكُم اآليات لعلكُم تَتفكَّروَنَ َ َّ َ ََ ْ َ َُ ِ  ].24: يونس[ )ُ

ُكَذلك نُفصُل اآليات لقوم يتفكَّروَن( َ َ ََ َ َ ٍِّ ْ ِ ِِ  ].219: البقرة [ )ََ

روَن يف خلـق السـاموات ( ِالذين يذكُروَن الـلـه قياما وقعـودا وعـىل جنـوِبِهم ويتفكـَّ َْ َ َ ََ َّ َِ َْ َ َ ََّ ِ َ ْ َُ َُ ُ ُ ُ ًَ ً َُ ِ َِ

ِواألرض ْ  ].191: آل عمران[  )ََ

وصف التفكري سبيل اإلدراك والفهـم  نجاح التفكري أن نعرف كيف نفكر بفمن لوازم

 أن نعـرف جيـدا االسـتيعاب علينـامـن واالستيعاب فعندما نريد بلـوغ املسـتويات العليـا 

 اإلنسان ممن سـواه مـن املخلوقـات الـلـهوسيلته والسبيل إليه وهي التفكري الذي به ميز 

مله مسؤولية صنع الحياة وقيادتها بوصفه كنز الطاقات اإلبداعيـة الـذي ال ينضـب، وبه ح

ً أصبحت نواتج التفكري يف عامل اليوم قطاعا اقتصاديا له ْوة التي تزداد بكرثة العطاء، إذوالرث ً

مردودات هائلة يف ظل عرص العوملة والثورة يف عامل االتصاالت واالنفجار املعـريف فـالتفكري 

اقتصادي فوق أرجل كل إنسان ال يعرف الخسارة إذ ما عرف اإلنسـان مسـتلزمات مرشوع 

 :تشغليه ومن هنا تنطلق أهمية التفكري يف طرائق التفكري حيث

 .دخل العامل عرص اقتصاد املعرفة الذي أداته القدرة عىل التفكري االبتكاري واإلبداعي -1

تعلـيم تقـوم عـىل جـودة تم تبني مفهـوم الجـودة الشـاملة يف التعلـيم، وجـودة ال -2

 .التفكري، والقدرة عىل تحصيل املعارف، وإنتاجها واستخدامها

 ما يواجه اإلنسان فيها مـن مشـكالت ومواقـف تتحـدى قدراتـه ةعقد الحياة وكرثت -3

ًتتطلب منه نشاطا ذهنيا فعاالً مبتكرا قادرا عـىل التغلـب عليهـا وذلـك يسـتوجب  ً ً ًّ

 .تنمية القدرة عىل التفكري

السياسية التي تتطلب مـن القـادة ًلعامل اليوم كثريا من الرصاعات والظواهر يواجه ا -4

ولني قدرات عالية من التفكـري تـؤهلهم لقيـادة بلـدانهم وشـعوبهم يف هـذا املسؤو

 .البحر الهائج الذي ال يعرف السكون
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 . من مجاالت العمل التفكري أساس النجاح يف كل مجالإن -5

 .م وتجدد حضاراتهاالتفكري رشط من رشوط تقدم األم -6

وعىل أساس ما تقدم ظهر مفهوم مـا وراء املعرفـة الـذي يعنـي التفكـري يف التفكـري 

مبعنى أن يعرف الفـرد كيـف يفكـر، ومبـاذا يفكـر أو أن يعـني طريقـة تفكـريه يف األشـياء 

ويضبطها أو يراقبها وذلك ألن معرفة الفرد الطريقة التي يفكر بها ليك يصل إىل الحل تعد 

ه مشـكلة بهـا حاجـة إىل حـل ال هـ ال غنى عنه يف عمليات التفكري، فالفرد عندما تواجًأمرا

الوصـول  يفكر قبل التنفيذ بكيفية ويدخل يف عملية الحل أن يتوصل إىل الحل ما مل ميكن 

ضامنة لنجاحـه بغري هذا األسلوب ال ً صحيحا أم ال، وهثم التفكري فيام إذا كان حلالحل إىل 

 :حل صحيح، وهذا يعني الوصول إىل يف

 .أن يسأل نفسه عن طريقة الحل -

 .أن يسأل نفسه كيف ميكنه تطبيق طريقة الحل -

 .أن يسأل نفسه عام يعرفه وعام ال يعرفه -

 .أن يسأل نفسه عام إذا كان متكن من تطبيق طريقة الحل بشكل صحيح -

ًأن يسأل نفسه عام إذا كان حله صحيحا - ّ. 

 .قلية يطلق عليها مهارات ما وراء املعرفةوكل هذا يقتيض مهارات وعمليات ع

ليك يستوعب القارئ النص عليه أن يسأله نفسه عام فوالحال نفسه مع قراءة النص 

 وما هي الكلامت التي مل يستوعبها وعام إذا كان قد إذا كان قد استوعب معاين الكلامت، 

 الفكرة بأسلوبه الخـاص ًامتلك فكرة عامة حول املوضوع وما إذا كان قادرا عىل التعبري عن

وكل هذا يقتيض أن يفكر بصوت مهموس مع نفسه وأن يسـتمع هـو بنفسـه إىل الصـوت 

 .الذي يفكر به ويرتدد يف داخله وهذا ما تعنيه ما وراء املعرفة

 :  Meta – cognitionمفهوم ما وراء املعرفة 

 مـرييك ات القـرن العرشيـن عـىل يـد عـامل الـنفس األيظهر هـذا املفهـوم يف سـبعين

 تح أفــق جديــد يف دراســة موضــوعات الــذكاء ُ وبظهورهــا فــ(flafell)املعــريف فالفــل
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ومهارات التفكري توسع وتطور يف الثامنينيات وما زال يف تطور مستمر ويشري مصـطلح مـا 

ـواعي  ـتخدام اـل ـة واالـس ـة الذاتـي ـري أو املراقـب ـري يف التفـك ـات التفـك ـة إىل عملـي وراء املعرـف

تعلم مبعنى تعلـم الفـرد كيـف يـتعلم؛ لـذلك فـإن تبنـي هـذا املفهـوم يف السرتاتيجيات ال

عمليات التعلم يقتيض توفري بيئة تعلم تشجع عىل التفكـري وجعـل املـتعلم أكـرث إيجابيـة 

ًونشاطا يف عملية التعلم وجمع املعلومات، وتنظيمها وتقوميها يف أثناء عملية التعلم فضالً 

 .ملواقف التي تواجههه يف اعن متكينه من توظيف تعلم

 : مفهوم ما وراء املعرفة يف القراءة يتضمننإفًوتأسيسا عىل ما تقدم 

 الغرض من القراءةوعي القارئ ومعرفته . 

 معرفة األساليب التي بها ميكن تحقيق الغرض. 

  وعي القارئ بالعمليات الذهنية واإلجرائية التي تتصـل بالنشـاطات العقليـة واللغويـة

وقف القرايئ من أجل االستيعاب مبا يف ذلـك تفحـص املقـروء وتقوميـه التي تبذل يف امل

نرص، (. وتقويم عمليـة القـراءة، وتعـديل مسـار الـتعلم لتحقيـق الهـدف مـن القـراءة

1996(. 

وإذا كان ما وراء املعرفة يتضمن الـوعي بـالتفكري فـإن هـذا الـوعي يتطلـب قـدرة 

عني قدرته عىل التخطيط الواعي ووعيه القارئ عىل معرفة ما يعرف، وما ال يعرف وهذا ي

بالخطوات التي يتخذها لحل املشكلة التي يفكر يف حـل لهـا، وقدرتـه عـىل تقيـيم كفـاءة 

 .تفكريه

 :ولتوضيح ذلك قد يسأل الفرد السؤال اآليت

  ؟8+8ما ربع العدد الحاصل عن جمع 

فعندما يفكر الفرد يف اإلجابة عن هذا السؤال ميكـن أن يسـلك يف تفكـريه الـداخيل 

 : قبل الحل أحد أسلوبني

 . ويقسم الحاصل عىل أربع فيصل إىل الجواب16= 8+8أن يجمع : األول

 .أن يقسم كال من الرقمني عىل أربع ويجمع  حاصل القسمتني: الثاين
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ة مثل هذا السؤال تتضـمن أن يسـتمع الفـرد إىل فالتفكري يف عملية  التفكري يف إجاب

نفسه يف أثناء سريه يف خطوات الحل وما إذ كان يسمع نفسه يف داخله وهي تـردد أجمـع 

ذلك  عـىل أربـع والعـدد الثـاين كـ8األول  ثم أقسم الحاصل عىل أربع أو أقسم العدد 8+8

م الطريقـة ّ اإلجابـة، ثـم يسـمع نفسـه وهـو يقـو حاصل القسـمتني فأحصـل عـىلوأجمع

والنتيجة التي توصل إليها وما إذا كانت طريقته صـحيحة أم ال فعنـدما يقـوم الفـرد بهـذا 

 .)1998األعرس،( املعرفة فهذا يعني أنه يقوم بالتفكري فيام وراء

 :وقد عرف مفهوم ما وراء املعرفة تعريفات عديدة منها

  يف املراقـبـة اـلـوعي ـبـه واـسـتخدام ـهـذا ـهـي وـعـي الـفـرد بعملياـتـه املعرفـيـة الخاـصـة

 .(Biggs & Moore, 1993 )والسيطرة وتحسني العمليات املعرفية 

  هي مهارات عقلية معقدة مـن مكونـات السـلوك الـذيك يف معالجـة املعلومـات تنمـو

ل حـلبالخربة وتقدم العمر مهمتها السيطرة عىل جميع أنشطة التفكري العامة املوجهـة 

للفرد بفاعليتـه يف تلبيـة متطلبـات مهمـة التفكـري مشكلة واستخدام املهارات املعرفية 

 .)1999جروان،(

  هي وعي القارئ مبـا يسـتخدم مـن أمنـاط التفكـري وأسـاليب الدراسـة والفنيـات التـي

تصاحب القراءة، وإدراكه أساليب الضبط والسيطرة الذاتية عىل محاوالتـه التـي يقـوم 

ًتوجيهه مسار تعلمه ذاتيـا نحـو بها يف عملية التعلم من أجل تحقيق أهداف القراءة، و

 . (Fradd et al,1994 )تحقيق الهدف املطلوب من القراءة 

  هي أسلوب يستخدم يف تعليم املهارات املعرفية يشـدد عـىل عمليـات الـتحكم الـذايت

عدها لغرض الحصول عىل معـاين املقـروء، يوالتي يستخدمها القارئ يف عملية القراءة، 

ك العملية عـن طريـق تقوميـه مجهـودات فهمـه واسـتيعابه ووعي القارئ بأدائه يف تل

 .)1996الفطايري،(للمقروء 

  هي وعي الفرد، وفهمه، وإدراكه ملا يقرؤه ويتعلمه، وقدرته عىل مراقبـة ذاتـه وتقيـيم

 أعامله املعرفيـة املتصـلة بـالتعلم وضـبطها، وتعـديلها، ومراجعـة ذاتـه لتعـرف مـا إذا 
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سـرتاتيجيات تعلمـه املالمئـة وتنظـيم تعلمـه ار إ اختيـتحقق هدفه أم ال وقدرتـه عـىل

 ).2003بهلول، (

 ومـا يجـرون مـن هـم، العمليات املعرفيـة الخاصـة بهي معرفة الدارسني وتفكريهم يف 

ت لتنظيم تلـك العمليـات، ومعـرفتهم مهـامت الـتعلم التـي ميكـن أن ينجزهـا محاوال

الة التي ميكن أن يستخدمها يف ّالطالب يف مدة محددة من الوقت، واالسرتاتيجيات الفع

. تعلم املادة الجديدة ومعالجتها واستدعاء املعلومات السابقة املخزنة يف بنيته املعرفية

(Armod,2000) 

 :ة يشتمل عىلجيات ما وراء املعرفويف ضوء ما تقدم فإن التعلم باستخدام اسرتاتي

 املهارات املعرفية التي يقتضـيها املعرفة الخاصة أو الشخصية باملهمة املراد القيام بها، و

 .القيام بتلك املهمة، واختيار اإلسرتاتيجية املالمئة النجاز املهمة 

 القارئ مبا يريد تحقيقه أو ما يسعى إليه النشاط التعليمي واإلجراءات  وعي الدارس أو

 .التي ينبغي أن يقوم بها من أجل ذلك

 ًاتيا يف أثنـاء مامرسـة النشـاط يف ضـوء  التي يقوم بها الدارس ذضبط القرارات واألفعال

 .اممعرفته ووعيه املشار إليه

وخالصة القول أن ما وراء املعرفة تعرب عن جميع اإلجراءات التي ميارسها القـارئ يف 

عملية القراءة بكافة مراحلها ووعيه بتلك اإلجراءات التي ينبغي عليه القيام بها مـن أجـل 

قدرته عىل مراقبة ذاته يف عملية تعلمه محتوى املقـروء تحقيق النتائج التي يسعى إليها و

 .وتوجيه مسار تعلمه ومراجعته ذلك املسار وتعديله للحصول عىل أفضل النتائج

 وراء املعرفـة يف تعلـيم وعىل أساس املفهوم السـابق فـإن اسـتخدام إسـرتاتيجية مـا

 :ر بالخطوات اآلتيةالقراءة مي

 .ام بها وتبني املشكلة فيهاالتفكري يف املهمة التي يراد القي .1
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 .التفكري يف الخطوات والكيفية التي ميكن اتخاذها للوصول إىل حل املشكلة .2

 .تحديد النقطة التي يبدأ منها السري يف طريق الحل وكيفية بدء العمل .3

 .معرفة اإلجراءات والكيفيات الالزمة ملواصلة السري يف الحل والوصول إليه .4

ًم القيام به عىل طريق الحل وما إذا كان املسار سـليام مراجعة العمل وتقويم ما ت .5

ئج التـي تـم ًوالحل صحيحا أم ال أم أن به حاجة إىل تعديل أو تبديل يف ضوء النتـا

 .التوصل إليها

 ويتمكن مـن تطـوير ًوهذا يعني أن املتعلم عىل وفق هذه اإلسرتاتيجية يتعلم ذاتيا

وما وراء املعرفية ألن تعلم املقروء مبوجبها يقتيض قدراته املعرفية وتنمية مهاراته املعرفية 

 :أن يسأل القارئ نفسه حول

 .ما إذا كان فهم كل ما يف املوضوع أم بعضه -

 .هااألجزاء التي فهمها والتي مل يفهم -

 .ًما استوعبه فعالً من املوضوع وما إذا كان قادرا عىل صياغته بأسلوبه الخاص -

 .عبه أم الًما إذا كان قانعا مبا فهمه واستو -

 .ه وأساس ذلك التأييد أو املعارضةتأييده للكاتب يف أسلوبه وأفكاره أو معارضت -

 .ما هو ممتع يف املقروء أو ما هو مفيد وما هو غري مفيد -

 .املجال الذي ميكن االستفادة من املقروء فيه -

 .ما إذا كان املقروء يستدعي االهتامم أم ال  -

 .اهاتهكاتب واتجالفكرة التي تكونت عن ال -

 .سامت النص املقروء وخصائصه -

 .القيمة النهائية للموضوع املقروء -

ق االطـالع عليهـا الف بني املوضوع وموضـوعات أخـرى سـبمستوى التقارب أو االخت -

 .ودراستها، وهكذا
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 :مكونات ما وراء املعرفة

 إىل أن هناك أكرث من رأي يف تصنيف مكونـات مـا وراء املعرفـة (2003)أشار بهلول 

 :اك من صنفها إىل ثالثة عنارص كام ذكرنا هيفهن

 . املعرفة الشخصية -

 .الوعي -

 .      الضبط -

 : أنها تتكون منىوهناك من رأ

 املعرفة حول املعرفة مبا فيها املعرفة اإلجرائية والرشطية والترصيحية. 

 تنظيم املعرفة أو املعرفة التنظيمية وتشتمل عىل التخطيط وإدارة املعلومات واملراقبـة 

 .الذاتية والتقويم

أما املعرفة الترصيحية فيقصد بها معرفة الفرد مهاراته وقدراته حول املعرفـة، فـيام 

يقصد باملعرفة اإلجرائية معرفة الفرد حول الكيفية أو الكيفيات التـي تنجـز بهـا إجـراءات 

 .التعلم

ة التـي ة الرشطية فتعني معرفة الفرد متـى تكـون اإلسـرتاتيجية أو الكيفيـأما املعرف

 .ّيختارها فعالة يف عملية التعلم وملاذا تكون كذلك

وأما التخطيط فيعني وضع الخطط واألهداف وتحديـد مصـادر الـتعلم قبـل البـدء 

فيام تعني إدارة املعلومات القدرة عىل استخدام اإلسرتاتيجية عىل نحو تكون فيـه . بالتعلم

 التنظـيم والتحليـل والتلخـيص أمـا املعلومات أكرث فعالية يف املعالجة ويشتمل ذلـك عـىل

كيفيـات أو اسـرتاتيجيات مختلفـة يف مـن املراقبة الذاتية فتعني وعي الفرد مبـا يسـتخدم 

عملية التعلم، فيام يعني التقويم القـدرة عـىل إصـدار حكـم عـىل فعاليـة اإلسـرتاتيجيات 

 .املتبعة بعد االنتهاء من القراءة أو دراسة املوضوع وتعلمه

 : أن ما وراء املعرفة تتضمن الفئات اآلتيةىلول إىل أن هناك من رأكام أشار به
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 :وتتضمنفئة الرتكيز  -أ

 .إلقاء نظرة شاملة حول املوضوع وربط ما هو جديد مبا هو معروف  -

 .االنتباه واإلصغاء -

 : وتشتمل عىلالتنظيم والتخطيط -ب

 .فهم عملية التعلم وتنظيمها -

 .تحديد أهداف التعلم -

 .ن املهمةفهم الغرض م -

 .التخطيط للمهمة -

 . العمليةللمامرسةالبحث عن فرص  -

 : وتشتمل عىل: التقويم-ج

املراقبة الذاتية وتحديد األخطاء التي تعوق الفهـم ومعرفـة مصـدرها والحـد  -

 .من حدوثها

 ً.التقويم الذايت ومعرفة مدى التقدم الذي أحرزه املتعلم يف تعلمه ذاتيا -

 : أن ما وراء املعرفة تتكون من (stipek, 1998)ويرى استيبك 

  اإلسـرتاتيجية املعرفيـة يف اسـتخدامإسرتاتيجية ما وراء املعرفة التي تعنى القـدرة عـىل 

تحسني ما يتعلمه الفرد عن طريق وضع األهداف والتخطيط والتدريب وتقوية الذاكرة 

 .واملقارنة ألغراض الفهم واالستدالل والتنبؤ

 تعرب عام ميتلكه الفرد من قدرات وإسـرتاتيجيات ووسـائل مهارات ما وراء املعرفة التي 

 .يحتاجها ألداء املهامت املطلوب أداؤها بفعالية

وعىل العموم فإن ما وراء املعرفة تتكون مـن املعرفـة بالعمليـات املعرفيـة والـوعي 

الذايت والتحكم يف تلك العمليات وتوجيههـا واسـتخدام االسـرتاتيجيات املالمئـة عـن  وعـي 

 .تعلم وشعورهامل
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ة أنواع منها املعرفة التقريرية تتضمن معرفة املتعلم مبحتـوى املوضـوع ومـا واملعرف

يتضمنه من حقائق ومفاهيم ومبادئ وما شـاكل ذلـك، واملعرفـة اإلجرائيـة وهـي معرفـة 

اـملـتعلم بكيفـيـة عـمـل يشء ـمـا، واملعرـفـة الرشطـيـة الـتـي تتـصـل مبعرـفـة اـملـتعلم الرشوط 

 .ّبة إلجراءات التعلم لتكون فعالة وقد مر الحديث عن هذه األنواعوالقرائن املصاح

ًأما وعي املتعلم وإدارته املعرفة ذاتيا فتتضمن وعي املتعلم ومعرفتـه اسـرتاتيجيات 

التخطيط والتنظيم، واختيار االسرتاتيجيات الفعالة يف تحقيـق األهـداف املحـددة ومعرفـة 

ويرى وليم مة عني، واختيار أنسبها وأكرثها مالءمل ماإلجراءات الفعالة التي ترتبط بأداء ع

 : أن ما وراء املعرفة سلوك عقيل يتكون من (2000)عبيد 

  ما يعرفه الفرد عن عمليات تفكريه الشـخيص يف عمليـة الـتعلم ومـدى دقتـه يف

 .وصف ذلك التفكري

  تحكم الفرد وضبطه الذايت وقدرته عـىل متابعـة سـلوكه العقـيل يف أثنـاء قيامـه

مبهمة تقتيض إعامل العقل كتعرضـه لحـل مشـكلة معينـة وقدرتـه عـىل توجيـه 

 .نشاطه العقيل نحو حل ما يواجهه

 الفرد ومعتقداته ذات الصلة بتفكريه يف املجال الذي يفكر فيـه ومسـتوى حدس 

 .تأثري هذه املعتقدات يف الطريقة التي يفكر بها

 :تحسني الفهم القرايئمهارات ما وراء املعرفة وسبل 

ضـمن ت تهـايف ضوء ما تقدم حول مفهوم ما وراء املعرفة ومكوناتهـا ميكـن القـول إن

 :املهارات اآلتية

 .مهارة وعي الفرد بذاته وشعوره مبا يجري يف داخلة يف أثناء القراءة .1

 .امتالك الفرد إسرتاتيجية معرفية لضبط أي نشاط عقيل يقوم به .2

 ببلوغ الهدف أو الغرض ع خطة كفيلةوضمهارة تحديد الغرض من القراءة أو التعلم و .3

  .هالذي يحدد
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 .امتالك قدرة ذاتية عىل مراجعة الذات ومراقبة مدى تحقق الغرض الذي أراد تحقيقه .4

 :أما سبل تحسني الفهم فيمكن التعبري عنها باآليت

تعلم عىل اختيار إسرتاتيجيات مالمئة ذات فعالية يف الـتعلم، أو بنائـه تنمية قدرة امل -

 .اتيجية الستحضار املعلومات التي يحتاجهاإسرت

 .تنمية قدرة املتعلم عىل تنشيط خرباته السابقة وتوظيفها يف عمليات التعلم الجديد -

 .تنمية قدرة املتعلم عىل اكتشاف العنارص املهمة يف املوضوع -

تنمية قـدرة املـتعلم عـىل مامرسـة أسـاليب التقـويم الناقـد لألفكـار واملعـاين التـي  -

 . املوضوعيتضمنها

 التي يسـتخدمها للتحقـق تنمية قدرة املتعلم عىل مراقبة نشاطاته اللغوية والعقلية -

 .)1996ايري،الفط(من مستوى فهمه واستيعابه 

 ري فوق املعريف يف تعليم القراءةأهمية التفك

إن أهمية استخدام إسرتاتيجية التفكري فوق املعريف يف تعليم القراءة تكمـن يف كـون 

ا وراء املعريف يعد من أعىل مستويات التفكري بأنواعها املختلفة فهو ميثل مستوى التفكري م

يعي الفرد عمليات تفكريه ويراقب كيفية استخدامه العقل يف عملية ًمعقدا من التفكري به 

ًالتعلم يف أثناء القراءة فهو ميثل مستوى عاليا من النشاط العقيل الذي يقوم به القـارئ يف 

 وعي تـام مبـا يجـري مـن عمليـات  يف، فهو مبوجبه ميارس القراءة وهوةالقراءأثناء عملية 

،  عىل بناء إسرتاتيجية مالمئة الستدعاء املعلومات التـي يريـدًقادرايكون  وعقلية يف أثنائها،

ًتضمن من خطوات، وقادرا عىل تقـويم مـا توصـل إليـه مـن ًواعيا بهذه اإلسرتاتيجية وما ت

ه تنمية قدرات التفكري لدى القارئ، وقدرته عىل التحكم يف عملية نتائج، ومن شأن هذا كل

يتعلم بها عـىل نحـو التي  واإلسرتاتيجيةتعلمه من خالل وعي القارئ باملهمة التي ميارسها 

أفضل واملستوى الذي وصل إليه تعلمه وميكن إجامل مـا يؤديـه اسـتخدام إسـرتاتيجية مـا 

 :أيتوراء املعرفة يف تعليم القراءة مبا ي
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  االنتقال بالطلبة من التعلم الكمي إىل التعلم النوعي ألنها تشدد عىل الكيف ال عـىل

 .الكم

 تزيد من قدرة الطلبة عىل استيعاب املقروء. 

 تزيد من قدرة الطالب عىل التخطيط لعملية التعلم. 

  تزيد من قدرة الطالب عىل مراقبـة ذاتـه يف أثنـاء القـراءة وضـبط عملياتـه العقليـة

 .سيطرة عليهاوال

 تنمي قدرة الطالب عىل بناء اإلسرتاتيجيات املناسبة للتعلم. 

 تنمي قدرة الطالب عىل تفحص املقروء وتحليله ونقده. 

 تزيد من قدرة الطالب عىل التنبؤ مبا ينجم عن استخدام إسرتاتيجية دون غريها. 

 هتسهم يف متكني الطالب من توظيف املعلومات يف مواقف مختلفة قد تواجه. 

 ًّالتفكري مبوجبها يجري بطريقة تتسم بالفعالية فتحقق تعلام فعاال ًّ. 

  وجود عالقة إيجابية بني ما يعرفه الطالـب عـن طريقـة تفكـريه، ومـا يسـتخدم مـن

 .عمليات وقدرته عىل استخدامها

 ئـم املوقـف التعليمـي تعود الطالب تحمل مسؤولية تعلمه واختيار عملياته التي تال

 .هالذي يوضع في

 ًتجعل الطالب نشطا إيجابيا يف تحري املعلومات ومتابعتها وتنظيمها وتقييمها ً. 

 تسهم يف تنمية اتجاه الطالب نحو مادة التعلم. 

  تسهم يف مساعدة الطالب عىل ردم الهـوة بـني النظريـة والتطبيـق يف املـادة موضـع

 .الدراسة

  املستوى مـن دون تجعل الطلبة يتحكمون يف مستوى قراءتهم بأنفسهم وتقييم ذلك

 .االعتامد عىل املعلم

 بعمليات تفكريه وإجراءاتهاًجعل الطالب أكرث وعيا ت. 
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 تسهم يف معالجة بعض صعوبات التعلم لدى بعض الطلبة. 

  تواجههتزيد من قدرة الطالب عىل حل  املشكالت التي. 

 يف فهم ما يدرس ورشحهًاريبتجعل من الطالب خ . 

 يام يقرأفاط الضعف والقوة نقًتجعل الطالب أكرث وعيا ب. 

  متكن الطلبة من إجـراء  التعـديالت الالزمـة يف عمليـات تفكـريهم  يف أثنـاء القـراءة

 .وبعدها

 توصل الطلبة بأنفسهم إىل الكثري من الحقائق واملفاهيم التي يتضمنها النص القرايئ. 

 متكن الطلبة من إجراء عملية تقويم ذاتية مستمرة. 

 اف أساليب عديدة تسهم يف استيعاب املقروءمتكن الطلبة من اكتش. 

  لمستويات العليالتسهم يف تنمية مهارات التفكري. 

  التفكري الناقد واإلبداعيعىل تزيد من قدرة الطالب. 

 قدرة الطالب عىل اتخاذ القراراتتزيد من . 

 تزيد من قدرة الطالب عىل اختيار اإلجراءات األكرث فعالية يف املوقف التعليمي الذي 

 .يوضع فيه

 .املبادئ التي يقوم عليها تعليم ما وراء املعرفة

 . أن التعليم بها يشدد عىل العمليات أكرث من النواتجىعنمب: العملية )1

 وأن يساعد املتعلم عىل الـوعي بإسـرتاتيجيات قيمةمبعنى أن يكون للتعلم : التأملية )2

 .تعلمه ومهارات تنظيم ذاته ومراقبتها

 .ون املتعلم عىل وعي تام بوظيفة املعرفة واستخدامهايعني أن يك: الوظيفية )3

 .يعني أن يشخص املتعلم مستويات تعلمه، ويراجعها باستمرار: التشخيص )4
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 .تعلم بشكل تدريجييعني تحويل مسؤولية التعلم إىل امل: املساندة )5

يعني أن يسود املوقف مستوى من التعاون بني املتعلمني عن طريق الحوار : التعاون )6

 . اقشةواملن

 .يعني االهتامم باملستويات العليا من األهداف املعرفية كالتحليل والرتكيب والتقويم: الهدف )7

 يعني  أن يتأسس تعلم املفاهيم الجديدة عىل املفاهيم السابقة لدى :املفهوم القبيل )8

 .املتعلم

 .لـيالئم تصـورات املـتعلم ومفاهيمـه الحاليـةالـتعلم يعنـي تكييـف : تعلمتصور املـ )9

 )2003لول، به(

 :ما ينبغي عىل املعلم يف استخدام ما وراء املعرفة يف القراءة

ليك تؤدي إسرتاتيجيات ما وراء املعرفـة دورهـا وتحقـق أهـدافها يف عمليـة القـراءة 

 :يجب عىل املعلم القيام باآليت

 أن يحث الطلبة عىل إدارة عمليات تفكريهم يف القراءة بشكل عايل الكفاءة. 

 ة من أخذ زمام املبادأة يف توجيه تفكريهم وقيادته يف عملية القراءةأن ميكن الطلب. 

 أن يدرب الطلبة عىل كيفية املالحظة. 

 أن يدرب الطلبة عىل كيفية التفكري. 

  أن يدرب الطلبة عىل كيفية تفحص املوضوع املقروء وسرب أفكـاره ومـا خلـف سـطوره

 :ري من األنشطة مثلولتنمية مهارات ما وراء املعرفة ميكنه استخدام الكث

تنمـيـة مـهـارة وـعـي اـملـتعلم بذاـتـه باـسـتخدام أنـشـطة معرـفـة اـلـذات يف طريـقـة  .1

 .التدريس
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تنمية مهارة التخطيط للتعلم وضبطه وتنظيمه وذلك من خـالل تـدريب الطلبـة  .2

 مع أنفسـهم أو مـع زمالئهـم، أو ٍعىل التحدث عن عملياتهم الذهنية بصوت عال

 .جة التي ميكن تعلمها مبحاكاة املعلمباستخدام إسرتاتيجية النمذ

تنمـيــة مـهــارة مراقـبــة اـلــذات ومتابـعــة التـقــدم اـلــذي يحـصــل يف عملـيــات  .3

ـو دون املســتوى  ـا ـه ـد وـم ـو جـي ـا ـه ـد ـم ـوات وتحدـي ـع الخـط ـتعلم يف جمـي اـل

ـدة  ـرتاتيجية جدـي ـاء إـس ـة إىل بـن ـاملتعلم حاـج ـت ـب ـا إذا كاـن ـة ـم ـوب ومعرـف املطـل

لهم وخططهــم، أو وضــع خطــط وذلــك بــأن يطــالبهم بإعــادة صــياغة أفعــا

 .لألنشطة والواجبات التي يقومون بها

 مـا وراء املعـريف سـيأيت الحـديث وهناك إسرتاتيجيات كثرية لتنمية مهـارات التفكـري

 .نها مفصالً يف الفصل الالحقع
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 ات ما وراء املعرفة ـــإسرتاتيجي

 يف تعليم القراءة

 متهيد

الدور الذي يؤديـه يف متكـني اإلنسـان مـن وًنظرا ألهمية التفكري يف عمليات التعلم، 

تغلب عىل ما يواجهه من مشكالت وصعوبات تتحداه وتقـف يف طريـق تحقيـق رغباتـه ال

حظي التفكري باهتامم الكثري من املربني وعلامء النفس والباحثني يف عمليات التعلم واتجه 

 .املربون إىل تبني الدعوة إىل تنمية مهارات التفكري املعريف وما وراء املعريف

ألبواب التـي ميكـن أن يطـل منهـا اإلنسـان عـىل خـزائن ومبا أن القراءة متثل أوسع ا

ًالعلم واملعرفة فقد ظهر اتجاها حديثا قويـا يـدعو إىل تنميـة مهـارات االسـتيعاب ً يئ  القـراً

رات تدريبهم عىل تلك املهـاو  يف املواد الدراسية بشكل عام والقدرة عىل الفهم لدى القراء

ًام مشرتكا بني تعلـم املـواد الدراسـية جميعهـا باعتبارها قاسومتكينهم منها يف درس القراء ً .

ونجم عن تبني هذا االتجـاه ظهـور إسـرتاتيجيات كثـرية حديثـة يف تعلـيم القـراءة أثبتـت 

فاعليتها يف تنمية مهارات الفهم القرايئ وكان من بني هذه اإلسرتاتيجيات الكثري مـام أثبـت 

طلـق عليهـا إسـرتاتيجيات مـا وراء فاعلية يف تنمية مهارات التفكـري فـوق املعـريف لـذلك أ

 .املعرفة

ت املعرفـيـة تنفـصـل يف آثارـهـا ـعـن ًعـلـام ـبـأن ـهـذا ال يعـنـي أن اإلـسـرتاتيجيا

 إسرتاتيجيات ما وراء املعرفة بل رمبا يكون هناك تداخل بني هـذه اإلسـرتاتيجيات يف

ل ا الفصق املعريف، غري أننا يف هذ تنمية مهارات التفكري املعريف ومهارات التفكري فو

 سنحاول التشديد عىل الحديث عن إسرتاتيجيات ما وراء املعرفـة يف تعلـيم القـراءة

  وآثارها ودرجة فاعليتها يف تنمية مهارات الفهـم القـرايئ منطلقـني مـن دور الفهـم

  القرايئ يف عمليات التعلم بشكل عام، وما ميكـن أن يحدثـه مـن تطـور فيهـا ورفـع 
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لك خصصنا هذا الفصل لعرض عدد ال بأس به مـن إسـرتاتيجيات جدواها يف حياة الفرد، لذ

 :ما وراء املعرفة من حيث

 .املفهوم والخصائص -

 .الخطوات واإلجراءات -

 .اآلثار وامليزات -

 .التعريف بكيفية االستخدام يف تعليم القراءة -

ًسرتاتيجيات ليس مقصورا عـىل دروس القـراءة املنهجيـة إمنـا ًعلام بأن استخدام هذه اإل

كن أن تستخدم يف قـراءة املـواد الدراسـية املختلفـة ألنهـا إسـرتاتيجيات تشـدد عـىل الفهـم مي

 .واالستيعاب، وتنمية ما يقتيض ذلك من مهارات الفهم واالستيعاب القرايئ

 

 )ّامسح، اسأل، اقرأ، سمع، راجع (   SQ3Rإسرتاتيجية  

 

اب وهنـاك مـن أطلـق مرت اإلشارة إىل هذه اإلسرتاتيجية فيام تقدم مـن هـذا الكتـ

عليها نظام الخطوات الخمس للقراءة يف معظم املواد الدراسية مبا فيهـا العلـوم الطبيعيـة 

 .واإلنسانية، ويف أكرث من مستوى من مستويات الدراسة ال سيام املتقدمة منها

أما املصطلح الذي يعرب عن هذه اإلسرتاتيجية التي يطلق عليها إسرتاتيجية روبنسـن 

 فهو يعرب بحروفه عن الخطوات التي متر بهـا هـذه اإلسـرتاتيجية يف تعلـيم  (SQ3R)وهو 

 :القراءة وهي كام يأيت

 التي تعنـي االسـتطالع أو املسـح بإلقـاء نظـرة (Survey)مأخوذ من كلمة ) S(الحرف .أ 

شاملة رسيعة عىل النص القرايئ من أجل تكوين فكرة عامة عن املوضوع لدى القـارئ 

 .ي يدور حوله النصومعرفة املوضوع الذ

ي تعني طـرح التسـاؤالت التـي تتصـل الت) ( Questionمأخوذ من كلمة ) Q(الحرف  .ب 

 باملوضوع مبعنى أن القارئ هنا يسأل نفسه عام يريد معرفتـه عـن املوضـوع املقـروء 
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هـذا التسـاؤل هـو أن تكـون من وما يتوقع أن املوضوع ميكن أن يجيب عنه والغرض 

 . محددةًوتأخذ مسارا يؤدي إىل أهدافالقراءة عملية هادفة 

 وهذا يعني أن هذا الحرف مكرر يف ثالث كلامت (3)فقد سبق بالرقم ) R(أما الحرف  .ج 

وتعرب عن خطوة من خطوات هذه اإلسرتاتيجية وهي  (R)كل كلمة منها تبدأ بالحرف 

 :كام يأيت

  الحرف(R) األول مأخوذ من كلمـة  (Read)ل اقـرأ  التـي تعنـي القـراءة أو الفعـ

مبعنى أن القارئ يف هذه الخطوة يقرأ الـنص قـراءة موجهـة للبحـث عـن اإلجابـة 

 .لألسئلة التي طرحها يف الخطوة الثانية وتحقيق األهداف املنشودة

  الحرف(R) الثاين مأخوذ من كلمة (Recite) سمع أو التسـميع، أو كلمـة ّRecall  

ة يجيـب عـن األسـئلة التـي اسرتجع أو استذكر مبعنى أن القـارئ يف هـذه الخطـو

ٍطرحها يف ضوء قراءته وما استوعبه وتكون إجابته بصـوت عـال مسـموع وميكنـه 

ً تلك اإلجابة مستذكرا أو مسرتجعا املعلومات التي توصل إليهـا التـي تتعلـق ةكتاب ً

 :بأهداف القراءة أو األسئلة التي طرحها

  الحرف(R)  الثالث مأخوذ من كلمة (Review)) مراجعة ما تم قراءتـه أي ) راجع

 مبا مطلوب من أهداف القراءة مبعنى أن القـارئ يف تهوكتابته أو اسرتجاعه ومقارن

صـحة مـن عيـد النظـر فـيام تـم تحصـيله مـن معلومـات ويتأكـد يهذه الخطوة 

اإلجابات التي توصل إليها ويتأكـد مـن أنـه اسـتوعب وتـذكر مـا يجـب اسـتيعابه 

وانـب النجـاح وجوانـب اإلخفـاق يف تحقيـق وتذكره يف الـنص القـرايئ، ويحـدد ج

 .األهداف ويعرف أين أصاب وأين أخطأ

 ).ّامسح، اسأل، اقرأ، سمع، راجع (  SQ3R  خطوات إسرتاتيجية

 :تباع الخطوات الخمس اآلتيةه اإلسرتاتيجية تطبق باعىل أساس ما تقدم فإن هذ

ً مسحا استطالعيا يف هذه الخطوة يجري القارئ: وضوع أو النص واستطالعهتصفح امل -1 ً

 ًرسيـعـا لـلـنص مبعـنـى يـقـرؤه ـقـراءة رسيـعـة الـغـرض منـهـا تـكـوين فـكـرة عاـمـة ـعـن 
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النص والفكرة أو القضية التي يدور حولها عىل افرتاض أن القارئ يؤسس لفهـم املوضـوع 

إذا ما علم عن أي يشء يدور، عىل أن يتساءل وهو يتصفح املوضوع عن إمكانية إعطائـه 

 .بحيث يعرب كل عنوان عن فكرة من أفكارهرعية فعنوانات 

 :يف هذه الخطوة يسأل القارئ ذاته عن: مساءلة الذات -2

 .إمكانية إعطاء عنوانات فرعية لألفكار التي تضمنها املوضوع -

 .األسئلة التي ميكن أن يجيب عنها املوضوع -

 نوما تعلمه من املوضوع بعد مسحه واستطالعه، وما يريد الوصول إليه، عىل أن يـد -

 .التساؤالت التي يطرحها

يف هذه الخطوة يقرأ القـارئ املوضـوع قـراءة فاحصـة يبحـث : قراءة النص الفاحصة -3

فيها عن إجابات لألسئلة التي طرحها محاوالً قراءة كل ما يتضمنه الـنص مـن بيانـات 

 .وجداول وبعد قراءة كل فقرة يسمع نفسه ما استوعبه منها

وة يقوم القارئ بتلخيص أفكـار املوضـوع والـربط  يف هذه الخط:التسميع واالسرتجاع -4

ً ثـم يـدون امللخـص بأسـلوبه أيضـا ويسمعها لنفسـه  بينها وصياغتها بأسلوبه الخاص

 .مؤرشا تحت األفكار والقضايا املهمة يف املوضوع

 بعد قراءة املوضوع واسرتجاع أفكاره يبدأ عملية املراجعة ملا تم مـن قـراءة :املراجعة -5

 واسرتجاع وإجابات عن األسئلة ومقارنـة مـا تـم إنجـازه وتحصـيله مبـا وكتابة وأسئلة،

  .يجب أن يكون لتأشري جوانب القوة والقصور يف تعلم املوضوع واستيعابه

 :وتتضمن عملية املراجعة هذه

 .كتابة أسئلة عن الجوانب التي يراها القارئ مهمة وتستوجب االهتامم -

 .لفرعية التي وردتكتابة أسئلة حول املالحظات واألفكار ا -

 .اإلجابة عن األسئلة التي قد وردت يف نهاية املوضوع أو هوامشه  -

وضع األسئلة التي يعتقد بأنها صعبة ولها أهمية يف بطاقات يحتفظ بها مـع إجابتهـا  -

 .ملراجعتها عند الحاجة
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 SQ3Rميزات إسرتاتيجيات  

 :تتميز هذا اإلسرتاتيجية مبا يأيت

  أغلـب مـواد الـتعلم باسـتثناء املـواد ذوات الطبيعـة الرقميـة إمكانية اسـتخدامها يف

 .كالرياضيات واإلحصاء

 بساطة إجراءاتها وسهولة تطبيقها. 

 تنمي القدرة لدى  املتعلم عىل االعتامد عىل نفسه يف عملية التعلم. 

 تنمي القدرة عىل القراءة الفاحصة والناقدة. 

 ه يف الذهنتسهل عملية استيعاب املقروء وتساعد عىل تثبيت. 

 ًتجعل املتعلم أكرث فعالية ونشاطا يف عملية التعلم. 

 عمليات يف أثناء التعلممنب املتعلم عىل أن يعي ذاته ويعرف ما يجري تدر . 

 تنمي قدرة القارئ عىل تذكر املعلومات التي يقرؤها. 

عـن أما دور املعلم يف هذه اإلسرتاتيجية فهو التدريب عىل تطبيقها يف عملية التعلم 

طريق النمذجة وتزويد الطلبة بدليل عمل يحتـوي عـىل التوجيهـات واإلرشـادات الالزمـة 

 .ملامرسة التعلم مبوجب هذه اإلسرتاتيجية

 :وفيام يأيت أمنوذج خطة لتطبيق هذه اإلسرتاتيجية
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  SQ3Rإسرتاتيجيةخطة  لتطبيق أمنوذج 

 . مشكلة التدخني:املوضوع

 ا بلغة القارئخطوات تدريس املوضوع معرباً عنه

 يف هذه الخطوة ألقي نظرة رسيعة عـىل املوضـوع ملعرفـة الفكـرة ؛مسح املوضوع )1

التي يدور حولها وتكوين فكرة عن األسئلة التي ميكـن أن تطـرح حـول املوضـوع، 

 .ق من املوضوععنوانات الفرعية التي ميكن أن تشتوتحديد ال

 أتوصـل إىل إمكانيـة طـرح  يف ضـوء القـراءة املسـحية أو االسـتطالع:طرح األسئلة )2

 :األسئلة اآلتية

 ملاذا التدخني؟ -

 هل من فائدة يف التدخني؟ -

 هل ما زال الناس يندفعون إىل التدخني؟ -

 ًهل تبني علميا أن يف التدخني مضار؟ -

 ما هي مضار التدخني؟ وما أكرث األمراض التي ميكن أن تنجم عن التدخني؟ -

 ملاذا تكرث الوفيات بني املدخنني؟ -

 ًة علميا بني التدخني وبعض األمراض؟ وما هي تلك األمراض؟عالقة ثابتهل من  -

 هل يدرك الشباب أخطار التدخني؟ -

 ؟ما الذي ينبغي فعله للحد من ظاهرة التدخني وتحصني الشباب منها -

ًاحثا عـن إجابـات لألسـئلة  يف هذه الخطوة أقوم بقراءة املوضوع ب:قراءة املوضوع )3

 :يعها بني املحاور اآلتيةها والتي ميكن توزتالتي حدد

 .اندفاع الشباب للتدخني -

 .املضار الصحية للتدخني -
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 .العالقة بني التدخني وبعض األمراض -

 .ما ينبغي فعله ملحاربة ظاهرة التدخني وتحصني الشباب ضدها -

 : يف هذه الخطوة أقوم مبا يأيت:التسميع واالسرتجاع )4

 . مع نفيس بصوت مسموعهاتاسرتجاع األفكار واملعلومات التي استوعب -

 .اكتب ما استوعبته تحت عنوانات فرعية -

 .ألخص األفكار وأصوغها بأسلويب الخاص بشكل مرتابط -

 .أكتب امللخص النهايئ -

 .أكتب بعض األسئلة التي أرى أنها مهمة وتستوجب املراجعة بني حني وآخر -

 الفاحصـة  يف هذه الخطوة أوزان بني ما توصلت إليه مـن خـالل القـراءة:املراجعة )5

والتسميع وما طرحته من أسئلة ومتطلبات إجابتها للتأكد من أن ما توصـلت إليـه 

 .ًكان مطابقا ملتطلبات أهداف القراءة التي عربت األسئلة املطروحة عنها

 

 )ّافحص، اسأل، اقرأ، تأمل، سمع، راجع(  PQ4R إسرتاتيجية  

ًة كثـريا فرمـوز املصـطلح الـدال ال تختلف هذه اإلسرتاتيجية عن اإلسرتاتيجية السابق

 :عليها تعرب عن خطواتها كام يأيت

  الحرف(P)  مأخوذ من كلمةPerviw    التي تعني تفحص معامل الـنص املقـروء بإلقـاء

 .نظرة متهيدية عليه بقصد معرفة األفكار الرئيسة له

 . يعرب عن الخطوة األوىل من هذه اإلسرتاتيجية (P)وهذا يعني أن الحرف 

 الحرف (Q)  مأخوذ من كلمةQuestion لتي  التي تعني طرح األسئلة حول املوضوع ا

 يجيب املوضوع عنها أو يتوقع العثور عىل إجابات لها يف يرى القارئ أنه بحاجة إىل أن

 .املوضوع
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  الحرف(R)مأخوذ من كلمة  األول Read التي تعني اقرأ وهي الخطوة الثالثة يف هذه 

 .م القارئ بقراءة النصاإلسرتاتيجية أي أن يقو

  الحرف (R)مأخوذ من كلمة الثاين Reflect  التي تعني تأمل أو فكر مليـا فـيام قـرأت ً

 .وبذلك فهو يعرب عن الخطوة الرابعة يف هذه اإلسرتاتيجية

  الحرف(R)مأخوذ من كلمـة  الثالث Recite  التـي تعنـي سـمع مبعنـى أن القـارئ يف ّ
 اإلجابات التـي توصـل إليهـا عـن األسـئلة التـي ٍهذه الخطوة يسمع نفسه بصوت عال

 .طرحها يف الخطوة الثانية بعد قراءته املوضوع والتأمل والتفكري فيه

 لحرف ا(R)مأخوذ من كلمة  الرابع Review  التـي تعنـي راجـع مبعنـى أن القـارئ يف 

 هذه الخطوة يقوم مبراجعة ما تم وإعادة القراءة ثانية إذا مـا وجـد بنفسـه حاجـة إىل

ذلك وعىل أساس ما تقدم فإن املـتعلم مبوجـب هـذه اإلسـرتاتيجية كـام هـو الحـال يف 

 ً.سابقتها يعلم نفسه ذاتيا

  PQ4R خطوات إسرتاتيجية 

يف ضوء داللة الرمز املستخدم للتعبري عن هذه اإلسرتاتيجية املشار إليـه فـيام تقـدم 

 :فإن هذه اإلسرتاتيجية تنفذ بست خطوات هي

يف هذه الخطـوة يقـوم املـتعلم بإلقـاء نظـرة عامـة عـىل : يدية للموضوعالقراءة التمه )1

املوضوع وذلك بالنظر إىل العنوانـات واألفكـار األساسـية التـي يتضـمنها الـنص وقـراءة 

 .ملخصه إن كان ينتهي مبلخص ومحاولة التنبؤ مبا ميكن أن يتناوله املوضوع

ئلة التي يرى باإلمكـان أن يقـدم يف هذه الخطوة يقوم القارئ بطرح األس: طرح األسئلة )2

 .النص إجابات لها

يف هذه القراءة يحاول املتعلم البحث عن إجابات لألسئلة التي وضـعها يف : قراءة النص )3

 .النص الذي يقرؤه
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يف هـذه الخطـوة يتأمـل القـارئ يف : ل وتكوين التصورات واألفكار حول املوضـوعالتأم )4

ية عن أفكار املوضوع يف ضوء ما اطلـع عليـه املوضوع املقروء محاوالً تكوين صور برص

يف الخطوة السابقة وإذا ما متكن من ذلك يحاول الربط بني املعلومـات الجديـدة التـي 

 .توصل إليها وما لديه من معلومات سابقة مخزنة يف بنيته املعرفية

يف هذه الخطوة يقوم القارئ برتديد اإلجابات التـي توصـل إليهـا : ٍالتسميع بصوت عال )5

ًبصوت مسموع أو مهمـوس مبعنـى أنـه يجيـب سـامعيا عـن األسـئلة التـي طرحهـا يف 

 .الخطوة الثانية من هذه اإلسرتاتيجية

يف هـذه الخطـوة يراجـع القـارئ مـا تـم التوصـل إليـه ولـه أن يعيـد قـراءة : املراجعة )6

 وأنـه توصـل هت من صحة إجاباتـجد أنه بحاجة إىل ذلك لغرض التثباملوضوع إذا ما و

 .ألهداف التي تعرب عنها األسئلة التي وضعهاإىل ا

 :PQ4R ميزات إسرتاتيجية

 أنها إسرتاتيجية فعالـة يف تنميـة ت التي استخدمت هذه اإلسرتاتيجيةأثبتت الدراسا

 :مهارات الفهم القرايئ وتتميز باآليت

 تساعد املتعلمني عىل حفظ املعلومات واستذكارها. 

 ؤسـس الكتشـاف العالقـات والـروابط بـني وتلـدى املـتعلم ط املعرفة السـابقة تنش

 .املعرفة الجديدة واملعارف السابقة

  تجعل املتعلمني أكرث قدرة عىل الوعي بتنظيم املعلومات الجديـدة وتيسـري انتقالهـا

 .من الذاكرة قصرية األجل إىل الذاكرة طويلة األجل

 تحسن الفهم القرايئ. 

 تزيد قدرة الطلبة عىل إنتاج األسئلة. 

 عي الطلبة يف عمليات ما وراء املعرفةتزيد و. 

 



 تعليم القراءة لتنمية مهارات الفهمإسرتاتيجيات 

 162

 

   PSQ5R إسرتاتيجية 

 )راجعدون،تأمل، وأوجزرأ،سمع،اقحدد الغرض،امسح،اسأل،( 

 

يف ضوء املصطلح املستخدم للداللة عىل مفهوم هذه اإلسرتاتيجية يالحظ أنها تلتقي 

 وجـوب تحديـد مع اإلسرتاتيجيتني السابقتني يف أغلب خطواتها إال أنهـا تختلـف عـنهام يف

 (PSQ5R)ًالغرض من القـراءة أوالً، وإيجـاز األفكـار وتـدوينها ثانيـا، ولحـروف املصـطلح 

 :دالالت عىل خطوات هذه اإلسرتاتيجيات كام يأيت

  الحرف(P) مأخوذ من كلمة ( Purpose ) أو الهـدف ة التي تعنـي تحديـد الغـرض مـن القـراء 

 ).حدد الهدف (  عىل الخطوة األوىل  لذلك فهو يدلالذي يسعى القارئ إىل تحقيقه

  الحرف(S) مأخوذ من الكلمة (Survey) التي تعني مسح املوضـوع املقـروء وتصـفحه 

بإلقاء نظرة عامة عليه لتكوين فكرة أولية عنـه، ويـدل عـىل الخطـوة الثانيـة يف هـذه 

 . )امسح، أو تصفح املوضوع القرايئ(اإلسرتاتيجية 

  الحرف(Q) مأخوذ من كلمة Question  ،التي تعني طرح القارئ أسئلة حول مـا يقـرأ

 ).اسأل ( ويدل عىل الخطوة الثالثة يف هذه اإلسرتاتيجية 

  الحـرف(R)  مـأخوذ مـن مصـطلح األول Read Selectively  الـذي يعنـي أن يقـوم 

القارئ بقراءة املوضوع قراءة انتقالية، ويدل عىل الخطوة الرابعة يف هذه اإلسـرتاتيجية 

 ). قراءة انتقالية اقرأ( 

  الحرف(R)مأخوذ من كلمة  الثاين Recite   التي تعني التسميع، ويـدل عـىل الخطـوة 

 ).ّسمع ( الخامسة يف هذه اإلسرتاتيجية 

  الحرف(R)يشري إىل حرف  الثالث ( R ) يف  Reduce- Record  اللتني تعنيان اإليجاز والتدوين 

 ).أوجز ودون (  سرتاتيجيةفهو يدل عىل الخطوة السادسة يف هذه اإل
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  الحرف(R)مأخوذ من كلمة  الرابع Refect  التي تعني التأمل والتفكري فهو يدل عـىل 

 ).ًمل، فكر مليا تأ( الخطوة السابعة يف هذه اإلسرتاتيجية 

  الحرف(R)مأخوذ من كلمة  الخامس Review  التي تشري إىل مراجعة ما تم فهو يدل 

 ).راجع ( لثامنة يف هذه اإلسرتاتيجية عىل الخطوة األخرية أو ا

وعىل أساس ما تقـدم مـن دالالت حـروف املصـطلح املسـتخدم للداللـة عـىل هـذه 

 :اإلسرتاتيجية فإن خطوات تطبيقها تسري كام يأيت

يف هذه الخطوة ينبغي أن يحدد القارئ الغرض من قراءتـه : تحديد الغرض من القراءة )1

 الذي يسـعى إىل تحقيقـه، وذلـك عـىل افـرتاض أن املوضوع أو املقال املكتوب والهدف

 نحـو ًالقارئ إذا ما حدد أهدافه قبل البدء بالقراءة فإن جهده القـرايئ سـيكون موجهـا

 .حدد نوع القراءة وإجراءاتهاذلك الهدف ومن شأن هذا أن ي

يف هذه الخطوة يقوم القارئ بإلقاء نظرة رسيعـة عـىل الـنص : مسح املوضوع أو النص )2

طالع عنارصه الرئيسة واألفكار األساسـية التـي يتناولهـا مبـا يف ذلـك العنـوان بقصد است

الرئيس والعنوانات الفرعية وملخص املوضوع إن وجد وذلك ليك يعـرف القضـية التـي 

 .يدور حولها واألفكار الرئيسة التي يتناولها، ويحدد املحور الذي يدور حوله النص

ارئ مبساءلة ذاته بطرح عدد من األسـئلة التـي يف هذه الخطوة يقوم الق: طرح األسئلة )3

 :تتصل بالنص واألفكار التي يتضمنها مثل

 ق يل أن مررت بالفكرة التي يتحدث املوضوع عنها؟بهل س -

 ما الذي أعرفه عن املوضوع؟ -

 أعرفه عن املوضوع؟ ال ما الذي  -

س مبعنى أن القارئ يف مثل هذه األسئلة يحاول تنشيط معرفتـه السـابقة لـيك يؤسـ

 .عليها فهمه املعلومات واألفكار التي يتضمنها املوضوع الجديد
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كام أن القارئ يف هذه الخطوة يقوم بتحويل العنوانات الفرعيـة إىل أسـئلة للبحـث 

 .عن إجابات لها

يف هذه الخطوة يقوم القارئ بقراءة املوضـوع جملـة جملـة متـنقالً : القراءة االنتقالية )4

ت لألسئلة التي طرحها يف الخطوة السابقة مبعنى أن قراءتـه ًبني فقراته باحثا عن إجابا

هنا قـراءة تفحـص وبحـث بحيـث ال ينتقـل مـن فقـرة إىل أخـرى إال بعـد فهـم األوىل 

 .واستيعابها

 يف هذه الخطوة يقوم القارئ بنطق مـا فهمـه أو اسـتوعبه بصـوت مسـموع :التسميع )5

لوصـول إليهـا يف الخطـوة ع اتطافهو يسمع نفسه إجابـات األسـئلة التـي حـددها واسـ

ٍالسابقة بصوت عال عىل أن يكون هـذا التسـميع بنطـق اإلجابـات مـن دون النظـر يف 

ن تكون اإلجابات مصـوغة بلغـة القـارئ أالكتاب أي باستدعاء اإلجابات من الذاكرة ، و

ًذلك متامـا من وأسلوبه، وهذا يعني أن القارئ ال ينتقل إىل الخطوة التالية ما مل يتمكن 

 .ه أن يعيد القراءة إذا ما عجز عن ذلكول

 يف هذه الخطوة يقوم القارئ بإيجاز املعلومات واألفكار التي توصـل :اإليجاز والتدوين )6

كـل سـؤال لينظم اإليجـاز يف شـكل مخطـط توضـيحي إليها ويكتبها بأسلوبه الخاص و

ة وإجابـتـه األـمـر اـلـذي يتطـلـب أن تـصـاغ اإلجاـبـات يف جـمـل مرـكـزة تـعـرب ـعـن اإلجاـبـ

 .الصحيحة للسؤال

ً يف هذه الخطوة يفكر القارئ مليا مبا قرأ ويحاول استدعاء معلوماتـه : التفكري والتأمل )7

ّالسابقة والخربات التي مر بها مام له صلة باملوضوع ويقارن بينهـا وبـني األفكـار التـي 
ه تضمنها املوضوع ليتوصل إىل سبل الربط بني محتوى املوضوع الجديد وما تخزنه بنيت

املعرفية فضالً عن أنه يف هذه الخطوة يحاول ربط أجزاء املوضوع ببعضها وله أن يعيد 

ًتنظيمه بالطريقة التي يراها األمثل وله يف ذلك أن يستخدم رسوما تخطيطه أو جداول، 

ًأو رسوما بيانية تعرب عن محتوى النص يف ضوء ما استوعبه، ويسـجل املالحظـات التـي 

 .توصل إليها
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 يف هذه الخطوة يقوم القارئ مبراجعة ما تم ومدى استجابته لألهـداف التـي :ةاملراجع )8

 إليـه كان يسعى إليها وإجابته عن األسئلة التي طرحها وذلك مبراجعة مـا تـم التوصـل

حكم عىل ما تعلمه وطريقة تعلمـه، وتنتهـي هـذه من مالحظات ومخططات ليخرج ب

قصد تثبيـت املعلومـات بالـذهن ٍل بٍوت عاالخطوة بعملية تسميع أخرى لإلجابات بص

(Meechenbaum, 2003). 

 للفهم القرايئ  SNIPSإسرتاتيجية  

ـرايئ  ـم واالـسـتيعاب الـق ـق الفـه ـا يف تحقـي ـي أثبـتـت فاعليتـه ـمـن اإلـسـرتاتيجيات الـت

 التي تشدد عىل التمثيالت البرصية التي يحتوي عليها النص القرايئ (SNIPS)إسرتاتيجيات 

 فهمه واستيعابه ومن بني مـا تشـدد عليـه الخـرائط والصـور واألشـكال واالستفادة منها يف

 تقـوم عـىل  SNIPSوالخطوط الزمنية التـي يتضـمنها الـنص وهـذا يعنـي أن إسـرتاتيجية 

. ًتفسري الوسائل البرصية واالستعانة بها عىل فهم الـنص القـرايئ، وتسـهيل معالجتـه فوريـا

 :ذه اإلسرتاتيجية وذلك كام يأيت عن خطوات هSNIPSويعرب الرمز االصطالحي 

  الحرف(S) مأخوذ من كلمة  (START) التي يبدأ بها املصـطلح Start with questions الـذي 

 .يعني ابدأ باألسئلة وميثل الخطوة األوىل من خطوات هذه اإلسرتاتيجية

  الحرف( N) مأخوذ من كلمة (Note)التي يبدأ بها املصطلح . 

Note what be leaned from hints  اـلـذي يعـنـي دون ـمـا ميـكـن تعلـمـه ـمـن 

 .التوجيهات أو اإلرشادات وميثل الخطوة الثانية من خطوات هذه اإلسرتاتيجية

  الحرف(I) مأخوذ من كلمة (identify)  التي يبدأ بها املصطلح  

(identify what is important) الذي يعني حدد ما هو مهم يف النص وميثل الخطوة 

 .ذه اإلسرتاتيجيةالثالثة يف ه

  الحرف(P) مأخوذ من كلمة ( Plug )التي يبدأ بها املصطلح  
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(Plug it into the chapter) بـالنص املقـروء، وميثـل ) الوسـيلة (  الذي يعني أوصلها

 .الخطوة الرابعة يف هذه اإلسرتاتيجية

  الحرف(S) مأخوذ من كلمة (see) التي يبدأ بها املصطلح (see if you can Explain 

the visual to someone) عـىل رشح الوسـيلة رد الذي يعني أنظـر مـا إذا كنـت تقـ 

ٍالبرصية لشخص آخر أو ارشحها لنفسك بصوت عال إن مل تجد من ترشحهـا لـه، وميثـل 

  .الخطوة الخامسة يف هذه اإلسرتاتيجية

غراض  ألوعىل أساس ما تقدم فإن هذه اإلسرتاتيجية ميكن تطبيقها من املتعلم نفسه

 :تباع الخطوات اآلتيةفهم النص واستيعابه با

 :مساءلة الذات )1

يف هذه الخطوة يسـأل الفـرد نفسـه عـن الغـرض الـذي يدفعـه للنظـر يف الوسـيلة 

البرصية لغرض تقرير نوع املعلومات التي يبحث عنها يف ضوء ما تعرب عنه تلـك الوسـيلة، 

 :فهو يسأل

 مل أنظر إىل هذه الوسيلة؟ -

  التي أبحث عنها؟ما املعلومات -

 .ما الذي تعرب عنه الصورة؟ إن كانت الوسيلة صورة -

 .ما الذي تستثريه الوسيلة؟ إن كانت أشكاالً، أو مخططات -

 وما الذي متثله هذه األشكال واملخططات؟ -

 ما الذي هو مهم فيها ليك أمعن النظر فيها؟ -

 ما الذي تتم مقارنته؟ -

كون الوسيلة خريطة فيسـأل عـن املهـم كيف تتم مقارنة األشياء ببعضها؟ وعندما ت -

هكذا،  وهذا يعنـي أن الفـرد يف هـذه الخطـوة يبحـث عـن وفيها وما هو جوهري 

الدوافع التي تدفعه للنظر يف الوسيلة البرصية، ويتساءل عام هو مهم فيهـا وكيفيـة 

 .االستفادة من هذه الوسائل وتوظيفها يف فهم املقصود
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 :اداتوين ما ميكن تعلمه من اإلرشتد )2

يف هذه الخطوة يبحث الفرد عن التلميحات أو اإلرشـادات التـي تتضـمنها الوسـيلة 

وميكن االستدالل بها عىل ما تعنيه الوسيلة البرصية وهـذا يعنـي أن عـىل القـارئ تفحـص 

كتشـاف مـا ميكـن عنوان الوسيلة وسطورها وأرقامها وألوانها،  وينشط معرفتـه السـابقة ال

ن الوسيلة لإلجابة عـن تسـاؤالت الـذات التـي طرحهـا يف الخطـوة تضماالسرتشاد به مام ت

 .األوىل، وعليه تدوين ما يتوصل إليه يف هذا املجال

 :تحديد املهم يف الوسيلة )3

يف هذه الخطوة يحدد القارئ ما هـو مهـم يف الوسـيلة البرصيـة مبعنـى أنـه يحـدد 

تمثلتني يف الشكل الذي ل متني عىل األق للوسيلة أو الشكل مع تحديد حقيقالفكرة الرئيسة

 .ينظر إليه

 :الربط بني الوسيلة والنص )4

يف هذه الخطوة يفكر القـارئ بكيفيـة وصـل الوسـيلة والـنص املقـروء فيوصـل بـني 

ٍالوسيلة البرصية وما تتضمنه من معان وأفكار وبني األفكار الرئيسة التـي يتضـمنها الـنص 

 .املقروء

 : خررشح الوسيلة البرصية لشخص آالتفكري ب )5

ًيف هذه الخطوة يفكر القـارئ فـيام إذا كـان قـادرا عـىل رشح الوسـيلة البرصيـة 

ٍه بصوت عـال ًلة لآلخر وإن مل يكن موجودا فلنفسلشخص آخر أو لنفسه فيرشح الوسي ٍ

ويتناول الرشح ما يتناوله الشكل أو الرسم أو الصـورة وكيـف ميكـن أن يـرتبط بـالنص 

لتي يحملها الشكل وميكن االستدالل بها عـىل املعنـى املقروء، وما هي أفضل اإلشارات ا

 Center for Advancement of )وـمـا ـسـبب أفـضـلية تـلـك اإلـشـارات وجودتـهـا 

learning, 1998) وتأسيسـا عـىل مـا تقـدم ميكـن القـول إن هـذه اإلسـرتاتيجية ذات  ً

  إىل التعلـيم  مييلوننبني الذيفهم القرايئ لدى املتعلمني البرصفعالية كبرية يف تحقيق ال
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البرصي األمر الذي يتطلب قدرة عاليـة عـىل املالحظـة والتمييـز واملقارنـة، وإسـناد الـنص 

القرايئ بالوسائل البرصية ذات الدالالت واملؤرشات التي ميكن أن يهتدي بها املتعلم ويربط 

 .بني األفكار التي تحملها الوسيلة واألفكار الرئيسة يف النص املقروء

ستثامر هذه اإلسرتاتيجية يف تنمية مهارات التفكري فوق املعريف ينبغـي أن  ولغرض ا

ًيهتم الطلبة كثريا مبساءلة النفس وتقويم عمليات تعلمهم ذاتيا أما دور امل علـم فيهـا فهـو ً

 .ٍالنمذجة إن اقتىض األمر ذلك ال سيام يف خطوة الرشح بصوت عالالتوجيه واإلرشاد و

 ) تأمل- أكتب حاشية-ّرمز -اقرأ(  Reapإسرتاتيجية 

 

قراءتـه بعد إن هذه اإلسرتاتيجية تشدد بشكل خاص عىل كتابة الحوايش من القارئ 

رتاض أن كتابـة الحـوايش تسـهم يف لوماته بأسلوبه الخاص وذلك عـىل افـالنص وصياغة مع

متكني القـارئ مـن اسـتيعاب املقـروء وتوضـيح عمليـة القـراءة، والحـوايش مبوجـب هـذه 

 أو وجه من أوجـه الـنص القـرايئ  بجانبجية تتسم بتعددها بحيث يهتم كل نوعاإلسرتاتي

 :وبهذا فإن كتابة هذه الحوايش

 تجعل النص القرايئ ذا معنى عند القارئ فينشط يف تفحصه وفهم محتواه. 

 تسهم يف شد انتباه القارئ عىل املقروء، وتنمي القدرة عىل االنتباه. 

  ًأكرث حيوية ونشاطا يكون القارئ فيها متفاعالً إيجابياتسهم يف جعل العملية القرائية ً. 

 تسهم يف متكني القارئ من معالجة معلومات النص وتثبيتها يف ذاكرته. 

 تنمي القدرة اللغوية لدى القارئ ألنها تكتب بلغته وأسلوبه. 

 تنمي القدرة عىل الرسم الكتايب. 

هـا جـاءت رمـوز املصـطلح ّوكام هو الحـال يف اإلسـرتاتيجيات التـي مـر الحـديث عن

 متثـل الكلـامت األول التـي تبـدأ بهـا كـل (Reap)املستخدم للتعبري عن هذه اإلسرتاتيجية 

 :خطوة من خطوات هذه اإلسرتاتيجية وذلك كام يأيت
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  الحرف(R) مأخوذ من كلمة (Read)  التي تعني اقرأ التي تشري إىل الخطوة األوىل من 

 .خطوات هذه اإلسرتاتيجية

  الحرف(E) مأخوذ من كلمة (Encode)ةّ التي تعني رمز، أو شـفر وتعـرب عـن الخطـو 

 .الثانية من هذه اإلسرتاتيجية

  الحرف(A) مأخوذ من كلمة (Annotate) التي تعني أكتب الحاشـية ومتثـل الخطـوة 

 .الثالثة من خطوات هذه اإلسرتاتيجية

  الحرف(P) مأخوذ من كلمة (Ponder)ًر مليـا ومتثـل الخطـوة ّ التي تعني تأمل، أو فك

 .الرابعة من خطوات هذه اإلسرتاتيجية

 : للفهم القرايئ هيReapوبناء عىل ما تقدم فإن خطوات تطبيق إسرتاتيجية 

 إن الخطوة األوىل يف هذه اإلسرتاتيجية هي قراءة النص لغرض تكوين :Readالقراءة   -1

 .جه املختلفة للموضوعفكرة عن النص والتأهل لعملية كتابة الحوايش بعد تعرف األو

 بعد أن يقرأ الطالب الـنص القـرايئ يقـوم بإعـادة صـياغة :Encodeترميز املعلومات  -2

املعلومات بلغته وأسلوبه الخاص مبعنى أنـه يعـرب عـن معـاين الـنص وأفكـاره بلغتـه 

ورموزه الخاصة التي تعرب عن فهمه للموضوع وقدرته عىل إيضـاحه والتعبـري عنـه يف 

ً عـىل أن يسـتخدم رمـوزا معـربة عـن يش يكتبها يف الخطوة الالحقـةمالحظات أو حوا

 .الجانب أو املحور الذي تعرب عنه الحاشية

 يف هـذه الخطـوة يقـوم القـارئ بكتابـة ملخصـات مصـوغة :Annotateكتابة الحـوايش  -3

 .ٍبعبارات موجزة تعرب عام يحمله النص من أفكار ومعان ونقاط قوة ونقاط ضعف

 يف هذه الخطوة يتأمل القارئ ما قـام بـه :Ponderتقويم الحوايش التأمل والتفكري ل -4

 طـت جميـع أوجـه املوضـوعانت هذه الحوايش قد غ،  وما إذا كٍوما كتب من حواش
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ن حيـث مـالتي تضمنها النص القرايئ، وكانت مصوغة بعبارات تتسم بالدقة واإليجاز 

 .ربط النص بأهداف املقرروينوع الصياغة والتفكري 

ً أساس ما تقدم ميكن القول إن هـذه اإلسـرتاتيجية متثـل منهجـا وطريقـة مـن وعىل

طرائق التعلم الذايت ألن املـتعلم فيهـا يعلـم نفسـه بنفسـه فهـو يقـرأ،  ويلخـص ويكتـب 

ًملخصات تعالج املوضوع من أوجه مختلفة فيكون معلام لنفسه ناقدا للنص املقروء ً. 

 التي ميكن أن يخلص القـارئ إىل كتابتهـا ومن الجدير بالتوضيح والبيان أن الحوايش

  :ميكن أن تكون

فيهـا يلخـص القـارئ األفكـار العامـة : (Summary Annotation )حوايش تلخـيص

 .للنص من دون الدخول يف تفصيالته

 يف هذه الحوايش يكتب القـارئ مـا يفرتضـه نقاطـا محوريـة يريـد :الحوايش االفرتاضية ً

هـا ة القارئ ملا بني السطور ومـا وراءيهذا فهي تتضمن رؤا إىل القارئ وبالكاتب إيصاله

 .يف املقروء

 تكتب هذه الحوايش يف صورة أسئلة ميكن أن تفرس اإلجابة عنها النص :حوايش األسئلة 

 فـروض الكاتـب الضـمنية أو الرصيحـة كـأن ًوقد يأيت هذا التفسري متوافقا معاملقروء، 

ومـا  د الكاتـب اإلجابـة عنـه يف هـذا الـنص؟ما السؤال الرئيس الذي يري: يسأل القارئ

 األسئلة الفرعية التي ميكن أن تتفرع عن هذا السؤال؟

 كاتـب وفروضـه ومـا  موقفه مـن آراء ال يف هذه الحوايش يبني القارئ:الحوايش النقدية

ًمؤيدا لبعض األجزاء ومعارضا لألخرى وتتضـمن هـذه  ًها أو معارضا، أوًإذا كان مؤيدا ل ً

 :يأيتالحوايش ما 

 .صياغة الفكرة الرئيسة للنص *

 .موقف القارئ من أفكار النص، أو رأيه فيها* 

 .عرض الحجج واألدلة التي يدافع بها عن موقفه* 
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 يف هذا النوع من الحوايش يكتـب القـارئ مـا يشـري إىل نوايـا :  حاشية النوايا واملقاصد

 .الكاتب ومقاصده عند كتابته هذا النص

 هذا النوع يكتب القارئ تخميناتـه للـدوافع التـي دفعـت الكاتـب يف: حاشية الدوافع 

 .لكتابة النص املقروء

 يف هذا النوع من الحـوايش يكتـب القـارئ تسـاؤالته حـول األمـور : حاشية سرب األغوار

لة نفسـه عـام يريـد اجة إىل رشح وتوضيح فضالً عـن مسـاءاملهمة يف النص التي بها ح

 .ىل ذلكاألسباب التي تدفعه إومعرفته، 

 يف هذا النوع من الحوايش يكتب القارئ آراءه الشخصية حول ما جاء يف : حاشية اآلراء الشخصية

 .ًالنص موازنا بني آرائه وآراء الكاتب يف ضوء معتقداته وآرائه يف املوضوع

 فيها يبتكر القارئ نهاية جديدة مبتكرة مختلفة للـنص املقـروء مبعنـى : حاشية االبتكار

 .  (Strod, 1993 ) املوضوعيدخل نفسه يف

  K-W-L الجدول الذايت إسرتاتيجية 

 

 من اإلسـرتاتيجيات املهمـة ذوات األثـر الفعـال يف تنميـة   K-W-Lتعد إسرتاتيجية 

مهارات التفكري ما وراء املعريف وقد شاع استخدامها يف تعليم القراءة ويقـوم التعلـيم فيهـا 

ملتعلم واستثامرها يف عملية التعلم الجديد؛ لذلك عىل أساس تنشيط املعرفة السابقة لدى ا

فإن املعرفة السابقة لدى املتعلم تعد نقطة االنطالق واالرتكـاز التـي يقـوم عليهـا الـتعلم 

 .الجديد ويرتبط بها

الذي تبناها بقصد متكـني  (Donna Ogle) تنسب هذه اإلسرتاتيجية إىل دونا أوجل 

د قـراءتهم الـنص أو املـادة املطلـوب تعلمهـا ويف  معنى عنياملتعلمني من تكوين تعلم ذ

 فإنها تتكون من ثـالث مراحـل  (K-w -L)ضوء املصطلح الذي يرمز إىل هذه اإلسرتاتيجية 

 :إذ يدل

  الحرف(K) عىل كلمة  (Know)  التي يبدأ بها السؤال ماذا نعرف عـن املوضـوع؟ وهـوWhat 

we know about the subject? ىل يف تطبيق هذه اإلسرتاتيجية وميثل املرحلة األو. 

  الحرف(W)  عىل كلمة (Want) ماذا نريد أن نعرف؟: التي يبدأ بها السؤال  
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What we want to find out?وميثل املرحلة الثانية يف هذه اإلسرتاتيجية  . 

  الحرف(L)   عىل كلمة( Learn) ماذا تعلمنا؟:  التي يبدأ بها السؤال 

 What we Learned?ثل املرحلة الثالثة يف هذه اإلسرتاتيجية ومي. 

ثم  طورت مراحل هذه اإلسرتاتيجية مبوجب دراسة قدمها املركز اإلقليمـي الشـاميل 

 تبـدأ  الـذي (H) فأصبحت أربعة مراحل بإضافة حرف  (Ncrcl, 1995)للتعلم يف أمريكا 

 How we can تعلم أكـرث؟ نـكيـف ميكـن أن : ي يبـدأ بهـا السـؤال التـ(How) كلمة به 

Learn more? وبإضافة هذه املرحلة أصبح يطلق عىل هـذه اإلسـرتاتيجية (K-W-L- H) 

 األربع فإن تطبيق هذه اإلسرتاتيجية يقتيض تصميم جدول يتكون من احلوعىل أساس املر

أربعة حقول يخصص الحقل األول ملا يعرفه الطالب عن املوضوع، ويخصص الحقـل الثـاين 

ع بعـد قراءتـه، ويخصـص يخصص الحقل الثالث ملا تعلمه من املوضوملا يريد أن يعرفه، و

 لكيفية الحصول عىل مزيد من املعلومات ويطلب من الطالب أن يقوم مبـلء الحقل الرابع

ًهذا الجدول ذاتيا عىل مراحل كام سيأيت والشكل اآليت ميثل الجدول الذايت الـذي يسـتعمل 

 :يف هذه اإلسرتاتيجية

 K-W-L-Hاتيجية  الجدول الذايت إلسرت

ما أعرفه عن 
 (K)املوضوع 

ما أريد أن أعرفه 
 (W)عن املوضوع 

ه بالفعل تما تعلم
(L) 

كيف ميكنني 
الحصول عىل 

 (H)املزيد 
    

 :وتأسيسا عىل ما تقدم فإن

  املرحلة األوىل يف هذه اإلسرتاتيجية تعد الخطوة األوىل من مرحلـة مـا قبـل القـراءة

هـا يسـتدعي الطلبـة مـا لـديهم مـن معلومـات وخـربات وهي خطوة استطالعية في

مسبقة عن املوضوع القرايئ لالستفادة منها يف فهم املعلومات التي يتضـمنها الـنص؛ 

 لذلك فإن الطالب يف هذه املرحلة ينشـط معرفتـه ويسـرتجع أفكـاره التـي تعلمهـا 
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يقوم بتدوين هذه ّوالبيانات واملعلومات التي مرت به ولها صلة باملوضوع الجديد، ثم 

املعلومات يف الحقل األول من الجدول الذي ينبغي أن يـوزع مـن املعلـم بـني الطـالب 

 ً.مسبقا

 فيها يبحث الطلبة عام يريدون تعلمه واكتشافه يف املوضوع :يف هذه اإلسرتاتيجية املرحلة الثانية 

املوضوع عام يريـدون األمر الذي يقتيض إثارة الطلبة وتنشيط دوافعهم نحو البحث والتحري يف 

التوصل إليه، وتعد هذه املرحلة الخطوة الثانية من مرحلة ما قبـل القـراءة فيهـا يحـدد الطلبـة 

أهداف قراءة املوضوع ويصوغونها يف صـورة أسـئلة تحتـاج إىل إجابـات، ويقومـون بتـدوينها يف 

 .الحقل الثاين من الجدول املذكور

  الطالب من مرحلـة مـا قبـل القـراءة إىل مرحلـة يف هذه املرحلة ينتقل: الثالثةاملرحلة 

القراءة فيها يقرأ الطلبة النص باحثني عن إجابات لألسئلة التي تم تحديدها يف املرحلـة 

مـاذا تعلمنـا؟ : الثانية وكتبت يف الحقل الثاين من الجدول وبعد ذلك يسـألون أنفسـهم

لثالث من الجـدول املـذكور، ًفيجيبون عن هذا السؤال ذاتيا بكتابة اإلجابات يف الحقل ا

 ومن املحتمل أن يتجاوز ما تعلمه الطلبة حدود إجابات األسئلة

 . التي تم تثبيتها يف الحقل الثاين مبعنى يحصلون عىل معلومات إضافية

 ًيف هذه املرحلة يضع الطلبة أسئلة جديدة تتطلب مزيـدا مـن البحـث : املرحلة الرابعة

 سيام أن الطلبة بعد قراءة املوضوع ميكن أن تسـتجد لغرض االستزادة من املعلومات ال

يف أذهانهم أسئلة أخرى مل تكن مطروحة قبل القراءة، وهذا يعنـي أن الـتعلم سـيكون 

 .عملية مستمرة ال تتوقف عند حد معني

 : K-W-L-Hخطوات إسرتاتيجية 

 

 :تباع الخطوات اآلتيةوجب هذه اإلسرتاتيجية باينفذ الدرس القرايئ مب

يف هذه الخطوة يعلن املدرس عن املوضـوع بـذكر عنوانـه وكتابتـه عـىل : الن عن املوضوعاإلع -1

 .السبورة بخط واضح ثم يبني األطر العامة له، ويقدم نبذه موجزه عنه

يف هذه الخطوة يعرض املدرس الجدول املشار إليه برسمه عـىل : عرض الجدول الذايت -2

ـة الخـطـوات الـتـي يقتـضـيها  -K العـمـل مبوـجـب إـسـرتاتيجية الـسـبورة ويرشح للطلـب
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W-L-Hأل فيه كل حقـل مـن  الجدول وملء حقوله والوقت الذي ميوكيفية استخدام

 . كل حقل يف  ونوع املعلومات التي تثبتةحقول الجدول األربع

 وما إذا كان سيتم تناول الدرس مـن الطلبـة بشـكل فـردي أم تحديد أسلوب الدراسة -3

ار أسلوب املجموعات ينبغي أن يسمى أفراد كـل  مجموعات، وعندما يختبنييوزعون 

 .مجموعة ويبرصون مبا يجب فعله

يف هـذه : )تحديـد مـا يعرفـه الطلبـة ( ملء الحقـل أو العمـود األول مـن الجـدول  -4

الخطوة يطلب من الطلبة ملء العمود األول من الجدول املشار إليه باملعلومات التي 

طالب أو كـل مجموعـة كل  أن تكون لدى ًيعرفونها سابقا عن املوضوع، وهذا يقتيض

نسخة من الجدول ميكن أن توزع بينهم أو يطلـب مـنهم رسـمها عـىل غـرار الجـدول 

 .الذي رسمه املدرس عىل السبورة

 يف هـذه الخطـوة ):تحديد ما يريد الطالـب معرفتـه ( ملء الحقل الثاين يف الجدول  -5

و تعلمه من املوضوع وبـذلك يقوم الطالب أو املجموعة بتحديد ما يريدون معرفته أ

يحددون أهداف دراسة املوضوع وذلك لتوجيه مسار القـراءة وتوجيـه خطـة البحـث 

 ذلك يف صورة أسئلة يريدون اإلجابة عنها انحو ماله صلة بتلك األهداف عىل أن يكتبو

 .بعد دراستهم املوضوع، أو يف أثناء دراستهم له

يقوم الطلبة بدراسة املوضوع دراسـة يف هذه الخطوة : دراسة املوضوع بشكل معمق -6

مـن ًمعمقة ويتفحصون املوضـوع بحثـا عـن إجابـة لتسـاؤالتهم مسـتفيدين يف ذلـك 

خرباتهم السابقة كأساس ينطلقون منه فضالً عن األسئلة التـي يريـدون اإلجابـة عنهـا 

 .التي تم تحديدها يف الخطوة السابقة وتم تدوينها يف العمود الثاين من الجدول

 يف هذه الخطوة يقوم الطلبة بتدوين ما تعلمـوه وتوصـلوا إليـه : ما تم تعلمهتدوين -7

ّمن خالل دراستهم املتعمقة التي مر  ذكرها يف الخطوة السابقة، عىل أن يـدون ذلـك 
 ).ماذا تعلمت؟ ( يف الحقل أو العمود الثالث من الجدول 

ًتقوميا ملـا تعلمـه يف هذه الخطوة يجري كل طالب أو مجموعة : تقويم ما تم إنجازه -8

) ا تعلمـت مـاذ( أو تعلمته من دراسة املوضوع وذلك مبوازنة محتوى الحقل الثالـث 

 مبعنـى أنهـم يوازنـون يف هـذه الخطـوة) ماذا أريـد أن أتعلـم (مبحتوى الحقل الثاين 

  



175 

 ما وراء املعرفة يف تعليم القراءةإسرتاتيجيات 
 

 

 

وما تعلموه فعالً وذلك ملعرفة مستوى تحقـق أهـداف بني ما كانوا يرغبون يف تعلمه، 

 عن تعديل بعض املعتقدات أو األفكـار الخاطئـة التـي رمبـا تكـون لـدى الدرس فضالً

 .بعض الطلبة قبل التعلم الجديد

 يف هذه املرحلة يحاول الطلبة البحـث عـام ميكـن فعلـه :مرحلة االستزادة وتأكيد التعلم -9

 : لالستزادة من املعلومات وتحقيق تعلم أفضل وفيها يؤكدون ما تعلموه عن طريق

 .لموه من املوضوعتلخيص ما تع -

 .تحديد مجاالت االستفادة مام تعلموه وتطبيقه -

 .تقديم عرض شفهي ملا تعلموه -

 :أما دور املعلم يف هذه اإلسرتاتيجية فهو

 .التشديد عىل إثارة دافعية الطلبة نحو املوضوع -

توفري الفرص الالزمة لتشجيع الطلبة عىل الـتعلم الـذايت واالعـتامد عـىل أنفسـهم يف  -

 .الدراسة

 .حث الطلبة عىل بيان ما يريدون تعلمه من املوضوع، أو ما يتوقعون تحصيله بعد دراسته -

 .حث الطلبة عىل ما ينبغي التشديد عليه يف دراسة املوضوع -

 .توجيه الطلبة نحو ما يجب فهمه واإلحاطة به -

 .تشجيع الطالب عىل العمل املستقل أو التعاوين يف هذه اإلسرتاتيجية -

 الالزمة للسري مبوجب هذه اإلسرتاتيجية وكيفية التعامل مـع الجـدول بيان الرتتيبات -

 .الذايت واملعلومات املطلوبة مللء حقوله

 :K-W-L-Hميزات إسرتاتيجية 

 

 :تتميز هذه اإلسرتاتيجية مبا يأيت

 .ّإنها ذات فعالية عالية يف تنمية مهارات التفكري فوق املعريف -

 . أثنائها، وبعدهاتعود الطلبة التفكري قبل القراءة ويف -

 .تعود الطلبة الدقة يف القراءة وتفحص املقروء -

 .تؤكد مبدأ التعلم الذايت واالعتامد عىل النفس يف التعلم -

 .تسهم يف زيادة البنية املعرفية لدى املتعلمني وتنظيمها  -

 .ذات فعالية كبرية يف تنشيط املعرفة السابقة وإثارة الفضول يف التفكري -
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 .وعات الصعبةتسهل تعلم املوض -

 .)2009عطية، (.  ما يتعلمونه وتوجيه ذواتهم يف عملية التعلمتدرب الطلبة عىل تقرير -

 :  يف تعليم القراءة  K-W-L-Hأمنوذج تطبيقي إلسرتاتيجية  

ّالتـدخني مـن املشـكالت االجتامعيـة الـذي مـر : لنفرتض أن الدرس هـو
-K-W-Lاتيجية  فكيف ينفذ مبوجـب إسـرت SQ3Rتنفيذ مبوجب إسرتاتيجية 

H ؟ 

 :عىل أساس ما تقدم ينفذ كام يأيت

:  ويلفت أنظار الطلبة إليه قائالًيكتب املدرس عنوان الدرس عىل السبورة -1

كلنا نعرف أن التدخني ظاهرة ميارسها الكثري من أبناء املجتمع مـع درايـة 

الكثري مبا لها من مخاطر عىل الصحة  العامة لذلك فهي مشكلة اجتامعية 

 :أكرث من بعد ودرسنا لهذا اليوم يتناول هذه املشكلة، لذلك ينبغيلها 

أن يستحرض كل طالب منكم ما لديه من معلومات حول هـذه املشـكلة  -

ّوأرضار التدخني ويستذكر بعض الحاالت التي ميكن أن تكون مرت بـه أو 
اطلع عليها تجسد أرضار التدخني وما يلحـق املـدخن مـن آثـار جسـيمة 

 .   ال الصحي أو االجتامعي أو االقتصادي سواء يف املج

أن يحدد توقعاته عام ميكن أن يتعلمه من هذا املوضـوع واألسـئلة التـي  -

وذلـك لـيك نعـيش يف منـاخ املوضـوع يرغب يف أن يجيب املوضوع عنها 

كون أكرث قدرة عىل التفاعل معه، بحيث متثـل األسـئلة التـي يحـددها ون

 .قيقها من خالل دراسة املوضوع الطالب أهدافه التي يسعى إىل تح

 يف هذه الخطوة يرسم الطالب الجدول الـذايت الـذي :عرض جدول العمل -2

يحـتـوي ـعـىل أربـعـة أعـمـدة، يخـصـص ـكـل عـمـود لعملـيـات مرحـلـة ـمـن 

ـدر ـة بمراـحـل ـهـذه اإلـسـرتاتيجية ويفـضـل أن ـي رـسـم ـهـذا ـعـىل  الطلـب
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 .الجدول يف كراساتهم      

 التـي يجـب أن تـدون يف كـل ملعلومـاتتوضيح خطوات ملء الجدول وا -3

 : حقل وطريقة تسلسل عمليات ملء الحقول بحيث يقول لهم

أن بـقبـل القـراءة وذلـك ) ماذا أعـرف عـن املوضـوع ( ميأل الحقل األول  -

يدون كل طالب ما يعرفـه عـن املوضـوع يف هـذا الحقـل بجمـل مركـزة 

 .منظمة لغرض االستفادة منها يف العمليات التالية

لء الحقل األول ينبغي قيـام كـل طالـب مبـلء الحقـل الثـاين قبـل قـراءة وبعد م

:ًاملوضوع أيضا وذلك بأن يسجل األسئلة التي يرغب أن يجيب املوضوع عنها مثل

 مضار التدخني الصحية؟ما  -

 .ما مضار التدخني االجتامعية؟ وهكذا -

 .ملشكلةعىل أن تغطي إجابات األسئلة كل ما يرغب الطالب يف معرفته عن هذه ا

يف هذه الخطوة يطلب املدرس من الطلبة قراءة املوضوع : قراءة املوضوع -4

 يف البحـث عـن ئهـافرادى أو يف مجموعات قراءة فاحصة يفكـرون يف أثنا

الخطـوة السـابقة،  وذلـك بـأن إجابات األسئلة التي حددوها ودونوها يف 

كل فقرة ن أن تتضمنه ا فقرات املوضوع فقرة فقرة ومالحظة ما ميكيقرؤو

 تلك التساؤالت وغريها من التساؤالت التـي قـد تسـتجد يف من إجابة عن

 .أثناء القراءة

يف هذه الخطوة يطلب املدرس أن يدون كل طالـب : تدوين ما تم تعلمه -5

 دراسة املوضـوع واإلجابـات التـي حصـل عليهـا مـن خـالل منما تعلمه 

 .الدراسة أو القراءة املعمقة للموضوع كأن يكتب

 :مراض التي تتسبب عن التدخني هياأل -

 .رسطان الرئة *
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 .رسطان الفم *

 .دةقرحة املع* 

 .رسطان البلعوم *

 .رسطان املثانة وغريها من الرسطانات *

 : من آثاره-

 .نقص وزن املدخن*

 .ضعف شهية املدخن * 

 . نقص وزن الوليد إذا كانت والدته تدخن* 

 .وهكذا.  ما يجب فعله للحد من ظاهرة التدخني-

تـم مـا يف هذه الخطوة يجري كل طالب موازنة بني : تقويم ما تم إنجازه -6

تعلمه وما كان يرغب يف تعلمه أي يوازن بـني محتويـات العمـود الثالـث 

ومحتويات العمود الثاين لتقدير مدى التطابق بني األهداف والنتـائج ومـا 

 .ًإذا كان قد حقق نجاحا فيام أراد معرفته أم ال

  فيام إذا كان بإمكان الطالب الحصول عىل معلومـات أكـرث عـن املوضـوعالتفكري -7

 .املعلومات حول املوضوعمكنة لذلك وذلك بقصد االستزادة من والكيفية امل
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 اءةٍإسرتاتيجية التفكري بصوت عال يف تعليم القر 

 

 مـن بـني أبـرز  (Thiking Alowd strategy)ٍتعد إسرتاتيجية التفكري بصـوت عـال 

سرتاتيجيات ما وراء املعرفة التي تشدد عىل إظهار الفرد كل ما يفكر به يف أثناء معالجتـه إ

ٍلقضية أو موضوع ما، أو تعرضه لسؤال معني ألن املفكر مبوجبها ينطق بصوت عال كل ما 

يدور يف خلده من أفكار وأحاسيس يف أثناء تأديته املوقف أو املهمـة التـي ينشـغل الفكـر 

مكن املستمع أو من يسمع رسد عمليات التفكري من معرفـة مسـار التفكـري فيها وبذلك يت

 . ونقاط القوة والضعف يف عملياته

 تقنيـة تجسـد عمليـات تفكـري الفـرد يف أثنـاء (Hartman, 2001)فهـي كـام أشـار 

 تتطـلـب التفـكـري، وتقـوم ـعـىل التحلـيـل اـلـذايت مـن أـجـل تحدـيـد أـنـواع بقـضـية انشـغاله 

ما يواجه مشكلة يريد حلهـا أو سـؤاالً يحتـاج إىل دلتي يجريها الفرد عنالعمليات العقلية ا

إجابة، أو غريها مام يقتيض إعامل الفكر، وبذلك فإن استخدام هذه اإلسرتاتيجية يف تعلـيم 

 .ًالقراءة يجعل القارئ منغمسا يف الحوار فوق املعريف حول االستيعاب

ً بصوت عال واآلخر مستمعا محلالً ًني يكون أحدهام مفكراوميكن استخدامها من اثن

ً يف املهمة فاحصا دقة تفكريه مؤرشا هًراصدا كل األفكار التي تظهر لدى األول يف أثناء تفكري ً

ٍدا عليـه بصـوت عـال ا الصـامت رهاألخطاء التي ميكن أن يقع فيها املفكر من خالل تفكري ً

 .Paire- Problem وهذا ما يطلق عليه حل املشكالت الزوجي ًأيضا

 : ًوعىل أساس ما تقدم فإن استخدام هذه اإلسرتاتيجية يعد رضوريا يف املواقف اآلتية

 مبـاذا يفكـر وكيـف يفكـر يف املحتـوى  الـذي :إذا ما أراد املعلم توجيه الطالب نحـو 

 .يتعامل معه

  املهامت األكادمييةوإذا ما أراد املعلم أن يظهر للطالب ماذا وكيف يفكر يف املادة. 

 أراد املعلم تشـخيص مـا يفكـر بـه الطالـب يف أثنـاء تصـديه ملحتـوى الـتعلم، إذا ما 

 .والكيفية التي يكفر بها



 تعليم القراءة لتنمية مهارات الفهمإسرتاتيجيات 

 180

 ًإذا ما أراد املعلم أن يجعل الطلبة أكرث وعيا وأكرث تحكام يف معرفة محتوى التعلم ً. 

  ًعندما يكون القصد من عملية التعلم جعل املتعلم أكـرث دقـة ونظاميـة، ومتكنـا مـن

 .لتي تتطلب التفكرياملهامت ا

 :أما اإلجراءات التي تتضمنها هذه اإلسرتاتيجية فهي كام أشار هارمتان

التصورات وما يخطر يف بال املفكر يف أثناء انغامسه يف عملية التفكـري وترجمة التفكري .أ 

 .إىل كلامت ينطقها املفر بصوت عال

تي ميـر بهـا املفكـر ٍنطق كل ما يجري يف الذهن والتكلم بصوت عال عن كل الخطوات ال .ب 

يف أثناء تصديه لقضية أو مهمة تستوجب إعامل الفكر من دون االهتامم مبراقبة اآلخرين 

كيف؟ ، أين، ماذا أفعل، أفعل كذا وكذا، أعتقد أين ينبغي أن استخدم كـذا، : له كأن يقول

 مـع ما نوع املعادلة؟ ما صيغة القانون؟ تحل هذه املسألة باستخدام القانون كذا وهكذا

 كـل وجوب حرصه عىل عدم التفكري بوجود خطوة مهمة، وأخرى غري مهمة مبعنى يقـول

 واضحة سهلة ال تستدعي الحديث عنها، وخالصـة القـول يشء وال يعتقد أن الخطوة كذا

ًيجب أن يتكلم صامتا بكل خطوة من خطوات التفكري التـي ميـر بهـا يف أثنـاء تفكـريه يف 

 .شكلةاملهمة أو حل املسألة أو امل

ٍالتفكري بصوت عال يف كل ما ينوي القيـام بـه قبـل البـدء بحـل املشـكلة أو معالجـة  .ج 

 ).ب(القضية موضوع التفكري كام هو مبني يف 

ٍالتكلم بصوت عال بكل ما قام به من عمليات تفكري قبل املهمة ويف أثنائهـا وبعـدها  .د 

 .وما اعتمد من خطط وما سيعتمد وسبب االعتامد

كني الطلبة من استخدام هذه اإلسرتاتيجية علينـا كـام أشـار هارمتـان وإذا ما أردنا مت

 : إرشادهم إىل االلتزام بالخطوات اآلتية(2001)

 ٍعه لنفسك واآلخرين بصوت عالّحول ما تفكر به وتصوراتك إىل كالم مفهوم وسم. 

 ٍتكلم بصوت عال يف أثناء تفكريك بكل خطوة تقوم بها يف أثناء معالجتك املشـكلة أو 

 .قيامك باملهمة
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  بالحـل أو أمن عمليات تفكري قبـل أن تبـدٍبصوت عال بكل ما يدور يف داخلك تكلم 

 ماذا أفعل؟ متى أفعل؟ ملاذا أفعل؟ كيف أفعل؟ كذا أفضـل مـن: املعالجة كأن تقول

 .استخدم صيغة كذا. كذا 

  ًتكلم بصوت عال أيضا بكل األفكار التي تخطر يف بالـك وأنـت تتصـدى للمشـكلة أو ٍ

 .القضية

  ٍال بكل ما قمت به من تفكري قبـل البـدء مبعالجـة املهمـة عثم تكلم بصوت

ويف أثناء معالجتك لها وبعدها عىل أن يتضمن هذا الكالم خططك ملا فعلت، 

وما ستفعل، ومتى تقوم بالخطوة أو اإلجراء كذا وملاذا تستخدم كذا دون كذا 

(Hartman, 2001). 

 :ٍ بصوت عال يف تعليم القراءةخطوات إسرتاتيجية التفكري

 

 :ٍمير تطبيق إسرتاتيجية التفكري بصوت عال يف تعليم القراءة بالخطوات اآلتية

 أول خطوة يف تعليم القراءة مبوجب هـذه اإلسـرتاتيجية هـي اختيـار إن: اختيار النص )1

 :ًالنص القرايئ الذي يفرتض فيه أن يكون صعبا ألسباب منها

ًاحتواؤه كام كبريا من -  . املعلومات الجديدة أو الغريبة ً

 . تفاصيله و تشعباتهةكرث -

 .كرثة املفاهيم الواردة فيه واملفردات اللغوية الجديدة -

 .ًاحتواؤه عىل قضية جديدة متثل موقفا مشكالً يقتيض حالً -

 بالقراءة التي ميكن استخدامها للتفكري يف املقـروء لـيك توضيح اإلسرتاتيجيات الخاصة )2

ٍخدام إسرتاتيجية التفكري بصـوت عـال بكفايـة عاليـة مـع توضـيح مـا يتمكنوا من است

 .ينبغي القيام به من إجراءات تقتضيها هذه اإلسرتاتيجية ملعالجة املوضوع القرايئ
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 التـي تسـتخدم لتقيـيم العمليـات واملهـامت التـي تزويد الطلبة بقامئـة مـن املعـايري )3

ـاول ـهـذه املـعـايري ـعـىل أن ت أو معالـجـة اـلـنص الـقـرايئ يتطلبـهـا موـضـوع التفـكـري تـن

 .اإلسرتاتيجيات التي يستخدمونها يف التكفري أثناء القراءة

 :عىل ما ينبغي القيام به يف هذه اإلسرتاتيجية مثلإرشاد الطلبة  )4

  Predictingالتنبؤ   -

 . Making Analogies عمل التشبيهات  -

   Activating prior knowledgeربط املعلومات الجديدة باملعلومات لدى الفرد  -

 . Questioning- selfمساءلة الذات  -

 . Fix- upاستخدام إسرتاتيجيات إصالحية لتعديل الفهم  -

 يف هذه الخطوة يطلب املعلم من الطلبة قراءة النص القـرايئ مسـتعينني :قراءة النص )5

باملعايري التـي قـدمت لهـم والتوجيهـات الخاصـة بالكيفيـات التـي تتعلـق بـإجراءات 

ٍ التفكري بصوت عال، أما املعلم يف هذه الخطوة فينتقل بني الطلبة ملالحظة إسرتاتيجية

 .من يظهرون حرية ويحتاجون إىل مساعدة  بالتوجيه واإلرشاد

ومن الجدير بالذكر أن تبصري الطلبة بأهميـة هـذه اإلسـرتاتيجية ودورهـا يف تنميـة 

هـذه اإلسـرتاتجية يف الـتعلم مهارات التفكري فوق املعريف ينمي لديهم امليل نحو استخدام 

القرايئ، ويجعلهم أكرث قدرة عىل تطبيق هذه اإلسرتاتيجية يف مختلف املواد التعليمية التي 

 .ً ومستوى معقدا من التفكريًعر الطلبة بأنها صعبة وتحتاج جهدايش

 :غري أن هناك عوامل معينة قد تواجه تطبيق هذه اإلسرتاتيجية منها

 ن كـان إعلمني يهمهم أن يحفظ الطالب املادة ويسرتجعها حتـى واعتقاد الطلبة بأن امل

ذا شـعر الطالـب بـأن املعلـم يكتفـي بحفـظ املـادة مـن ذلك من دون فهم معناها فـإ

 . إىل فهم محتواها وما بني سطورهرصفالطالب ال ين

 لدى الطلبة مام يجعلهم غري مؤهلني ألداء متطلبات اسـتخدام ضعف الخلفية الثقافية 

 .سرتاتيجيةهذه اإل
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 املتـابع املحلـل مـن مهـارات التواصـل فـيام  املفكر املتكلم واملسـتمع هضعف ما ميتلك

 .بينهم

 عدم قدرة املستمع عىل مواكبة املفكر الصائت أو املتكلم لرسعة األخري يف الحديث. 

 قلة التدريب الذي مر به الطلبة عىل استخدام هذه اإلسرتاتيجية. 

 يسـمعون مـا يفكـرون بـه إىل اآلخـرين خوفـا مـن رصـد شعور الطلبة بالحرج عنـدما ً ّ
 .أخطائهم

ٍميزات إسرتاتيجية التفكري بصوت عال ٍ: 

 :متتاز هذه اإلسرتاتيجية مبا يأيت

  ًتجعل الطالب إيجابيا يف عمليـة الـتعلم، وتسـاعده عـىل فهـم املعنـى وتبعـده عـن

 .الحفظ غري القائم عىل الفهم

  يف عمليات تفكريه وتحسن أداءهتزيد من قدرة الطالب عىل التحكم. 

 تعود الطلبة التفكري املنظم الذي يتسم بالدقة والعمق. 

 متكن الطلبة من إيصال ما يعرفونه بالفعل إىل املعلم. 

  والفهم الخاطئ لبعض املفاهيم يف تفكري طلبتهمتكن املعلم من اكتشاف مواطن الخلل . 

 هم السابقة وربطها بالتعلم الجديدتساعد الطلبة عىل تفحص معارفهم العلمية ومعارف. 

  متـكـن الطلـبـة ـمـن العـمـل ـسـوية الكتـشـاف األخـطـاء واملشوـشـات، وعواـئـق التفـكـري

(Hartman, 2001).  

 :ٍمستلزمات نجاح التعليم بإسرتاتيجية التفكري بصوت عال

ٍإن نجاح التعليم باستخدام إسرتاتيجية التفكري بصوت عال يستلزم ما يأيت ٍ: 

 مباهية هذه اإلسرتاتيجية وإجراءاتها وجدواها يف عملية التعلم الطلبةريتبص . 

 تدريب الطلبة عىل استخدام هذه اإلسرتاتيجية يف التعلم. 

 عدم رضا املعلم بالتعلم املبني عىل الحفظ من دون فهم املعنى. 
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 ٍم املفكر بصوت عال واملستمع امتالك املتعل  مهارات معرفيـة، ومهـارات تواصـل متكـنهم مـن ٍ

 .تطبيق هذه اإلسرتاتيجية

  امتالك الطلبة خلفية ثقافيـة تجعلهـم مـؤهلني ملامرسـة الـتعلم مبوجـب إسـرتاتيجية التفكـري

 .ٍبصوت عال

  عدم رسعة املفكر املتحدث ليك مينح املستمع فرصة للمتابعـة والتحليـل ورصـد نقـاط الخلـل

 .ألغراض تعديلها

 

 إسرتاتيجية التدريس التباديل

 (Reciprocal Teaching Strategy)  

ـيـة لمـعـىل الـحـوار وتـبـادل األدوار يف العالـتـدريس التـبـاديل نـشـاط تعليـمـي يـقـوم 

التعليمية بني الطلبة أنفسهم أو بـني الطلبـة واملعلمـني لـذلك فـإن إسـرتاتيجية التـدريس 

املتبادل تتأسس عىل الحوار، ومبوجبهـا يـتم توزيـع الطلبـة بـني مجموعـات صـغرية تـوزع 

ام ـبـني أفرادـهـا ويـحـدد قاـئـد أو مرـشـد لـكـل مجموـعـة مهمـتـه توجـيـه أـفـراد األدوار ـفـي

 ياملجموـعـة، وـيـتم تقـسـيم املوـضـوع أو املحـتـوى ـعـىل فـقـرات أو أـجـزاء أو أفـكـار تـجـر

 وإذا مـا انتهـى أفـراد املجموعـة مـن مناقشـة ةمناقشتها من أفراد املجموعة كال عىل حد

 يتم اختيار قائد أو مرشـد آخـر مـن بـني يهرة واستيعاب محتواها والتعمق فالجزء أو الفق

 وهكذا يتم تبـادل ة يف معالجة الجزء التايل ومناقشتهأفراد املجموعة يتوىل قيادة املجموع

األدوار بني أفراد املجموعة، وهذا يعنـي أن هـذه اإلسـرتاتيجية عنـدما تسـتخدم يف تعلـيم 

 :القراءة تقتيض

 توزيع الطلبة بني مجموعات صغرية. 

 رشد أو قائد لكل مجموعةتسمية م. 

 تقسيم املوضوع القرايئ عىل فقرات . 
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  مناقشة كل فقرة عىل حدة وتحديد مـا تتضـمن مـن أفكـار وآراء واإلحاطـة بجميـع

أبعادها من جميع أفراد املجموعـة عـىل أن يتـوىل قائـد املجموعـة قيـادة املناقشـة 

 .وتوجيه مسارها

 ق عنـد االنتهـاء مـن مناقشـة الفقـرة استبدال قائد جديد للمجموعـة بالقائـد السـاب

 .واالنتقال إىل فقرة جديدة ليتوىل القائد الجديد إدارة النقاش وتوجيه مساره

  أسـئلة حـول مضـمون الـنص ومسـاءلة بعضـهم طرح تشجيع أفراد املجموعات عىل

 .ًبعضا للتعمق يف فهم النص

 :ًعلام بأن املناقشة يف التدريس التباديل تدور حول ما يأيت

ة للطلبة التـي لهـا عالقـة يدعاء املعارف والخربات السابقة املخزنة يف البنى املعرفاست -1

 .باملوضوع الجديد، وتوضيح كل ما يتعلق بجوانب املوضوع

 .تحديد الفكرة األساسية العامة للموضوع واالنطالق منها يف عملية املناقشة -2

 .تلخيص محتوى ما يتم مناقشته والتساؤل حوله بني الطلبة  -3

 . التي يدور حولهااألساسيةلتنبؤ باملحتوى املتوقع للفقرة التالية من حيث الفكرة ا -4

 :تشكل منتوعىل أساس ما تقدم فإن إسرتاتيجيات التدريس التباديل 

 يف هذه العملية يركز القارئ عىل األفكار األساسية التي :(Summarizing)التلخيص  .أ 

 كل فقرة عـىل حـدة، ثـم تلخـيص خيصيرى أنها أكرث أهمية من غريها، وقد يجري تل

يتضمن القدرة عىل التمييز، ورشح األفكار الرئيسـة املوضوع بشكل كامل، والتلخيص 

التي يتضمنها املوضوع لذلك فإن تلخـيص الطالـب للموضـوع القـرايئ مينحـه فرصـة 

لتحديد املعلومات واألفكار املهمة التي يتضمنها املوضوع فضالً عن تعويـده الحـرص 

 .رابط األفكار وتكاملهاعىل ت

تتضمن هذه العمليـة مـن عمليـات الحـوار  :( Questioning- self)التساؤل الذايت  .ب 

طـرح األسـئلة عـىل الـذات حـول بالتي يقوم عليها التدريس التباديل مسـاءلة الـذات 

 إىل ؤل يعـزز عمليـة التلخـيص ويؤهـل املـتعلم لالنتقـال  لذلك فإن التسـااملعلومات
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ن مجـرد فهـم النشـاط ولـيك يضـع الطالـب أسـئلة يلزمـه أن يحـدد مرحلة أعـىل مـ

املعلومات املهمة التي تسوغ طرح األسئلة، ويضع املعلومات يف صيغة أسـئلة ليختـرب 

وها غـري أن صـياغة وضع من قدرتهم عىل إجابة األسئلة التي االطلبة أنفسهم ويتأكدو

يات متعددة لقيـاس أكـرث مـن تدريب الطلبة عىل وضع األسئلة يف مستواألسئلة تتطلب 

 .مستوى من مستويات التفكري أو اإلدراك العقيل

ًالغرض من التوضيح فهم املعلومات لـذلك يعـد عـنرصا مهـام  :(clarifing)التوضيح  .ج  ً

من عنارص اإلسرتاتيجية التبادلية ملا له من دور مهم ال سيام مـع الـذين يعـانون مـن 

ملية القراءة ال تتعدى القـدرة عـىل نطـق صعوبات يف التعلم، فقد يظن البعض أن ع

الكلامت، وقد يشعر البعض بعدم الراحة والقلق إذا ما وجدوا أن بعـض املفـردات أو 

تراكيب النص غري مفهومـة وإذا شـعر الطلبـة بـأنهم مطـالبون بتوضـيح محتـوى مـا 

يقرؤون فإن ذلك يجعلهم يشددون عىل فهم املحتوى وعنـدما يقومـون بتوضـيح مـا 

ـفـإنهم ـسـيدركون ـمـا إذا ـكـانوا فهـمـوا األفـكـار فـعـالً، أم ال، وـيـدركون ـمـواطن ـقـرؤوا 

الصعوبة، والغموض أو عدم الوضوح يف النص القرايئ، األمر الذي يـدفعهم إىل معرفـة 

الوسائل املختلفة التي ميكـن االسـتعانة بهـا للوصـول إىل مسـتوى أفضـل مـن الفهـم 

 .واالستيعاب

ًبؤ يعني أن يضع الطالب فروضا عام سيتناوله الكاتـب أو التن :( Prsdicting )التنبؤ  .د 

الالحقـة ولـيك يـتم التنبـؤ يف كل فقرة من الفقـرات املؤلف تحت كل عنوان فرعي أو

بنجاح ال بد من اسرتجاع الطلبة معارفهم السابقة التي تتعلق باملوضـوع، وإعطـائهم 

ن كـال مـن أالصـة القـول الفرصة الالزمة لربط املعرفة الجديدة باملعرفة السـابقة وخ

إسرتاتيجية التلخيص، والتساؤل الذايت، والتوضـيح، والتنبـؤ تعـد مـن العمليـات التـي 

تسهم يف مساعدة الطلبة عىل فهـم املوضـوع، ومراقبـة عمليـات الـتعلم للتأكـد مـن 

 .الفهم الكايف للموضوع
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ًأما دور املعلم يف هذه اإلسرتاتيجية فهو تقدميه منوذجا عمليا يقتـد  بـه الطلبـة يف يً

تدخل ة التفاعل بني الطلبة من دون أن يمامرسة هذه اإلسرتاتيجية يف التعلم وتوجيه عملي

 .)2002، الـلـهباب (إال عندما تقتيض الرضورة تدخله 

ًوعىل املعلم أيضا تقويم املناقشات الشفوية واألسئلة التي تطرح من الطلبـة وحـث 

 :الطلبة عىل

 .يف كل فقرة تاليةًتوقع ما سيحدث ال حقا  -

 .مساءلة الذات -

 .املقروءالواردة يف تلخيص املعلومات  -

 .توضيح كل ما به حاجة إىل توضيح يف النص املقروء -

قصـد ب (1984)ومن الجـدير بالـذكر أن هـذه اإلسـرتاتيجية طـورت يف أمريكـا عـام 

دام  مـهـارات الـقـراءة واالـسـتيعاب الـقـرايئ باالـنـدماج والتفاـعـل ـمـع اـلـنص باـسـتختحـسـني

ّالخطوات التي مر ذكرها، وقد شـاع اسـتخدام هـذه اإلسـرتاتيجية يف الكثـري مـن املـدارس 
 .األمريكية بفعل ما أظهرت من فاعلية يف عمليات الفهم القرايئ

 

 : ميزات إسرتاتيجية التدريس التباديل
 

تشري األدبيات ذات الشأن يف تعلـيم القـراءة إىل أن اسـتخدام هـذه اإلسـرتاتيجية يف 

 .:تعليم القراءة من أجل الفهم يتميز باآليت

تسهم يف تحسني عمليات الفهم لـدى الطلبـة العـاديني والـذين لـديهم صـعوبات يف  .1

 .التعلم 

 .تزيد من دافعية الطلبة، ورغبتهم يف القراءة، وتشجع الضعاف منهم عىل املشاركة .2

 .تسهم يف تحسني فهم اللغة .3

 .املوضوع القرايئتزيد من انتباه الطلبة وتركيزهم عىل  .4

 .تنمي القدرة لدى الطلبة عىل ضبط عمليات تفكريهم .5

 .تدعم ثقة الطالب بأنفسهم وتشعرهم بالقدرة عىل اإلنجاز .6
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ًتوفر فرصا ال بأس بها أمام الطلبة ملامرسة األنشطة القرائية، واالستقصاء واالكتشـاف  .7

. 

 .ًتوفر تغذية راجعة وتعزيزا الستجابات الطلبة .8

 .ًلم أكرث ثراء وال تعتمد عىل طريقة واحدةتوفر بيئة تع .9

 ).2000السيد، ( تهتم بالتقويم املبديئ والبنايئ والختامي .10

 

 إسرتاتيجية التساؤل الذايت  

 (Self- Questioning Strategy): 

ويطلق عليها إسرتاتيجية االستجواب الذايت ألنها تقوم عىل استجواب الفـرد لنفسـه، 

 وراء املعرفة التي ترمـي إىل زيـادة الـوعي الـذايت بالعمليـات وهي إحدى إسرتاتيجيات ما

العقلية التي تجري من أجل الفهم، وتساعد املتعلمني عىل فحص فهمهم بحيث يصـبحون 

  .(cheugn, 1995 )عىل وعي مبا يتعلمون وكيف يتعلمون 

طرح الفرد أسئلة عديدة عىل نفسـه يف أثنـاء معالجتـه ومبوجب هذه اإلسرتاتيجية ي

ًاملوضوع املدروس أو املقروء، وبهذا يكون أكرث اندماجا مع املعلومـات التـي يتعلمهـا مـن 

 .املوضوع، فيكون لديه وعي بعمليات تفكريه

 تعد من إسرتاتيجيات ما وراء املعرفة ذوات الفعاليـة الكبـرية يف تحقيـق هالذلك فإن

، وإعانته عىل تحديد األسـئلة الوعي لدى املتعلم بعمليات التفكري والتحكم فيها، ومراقبتها

ًالتي ميكن أن يطرحها عىل نفسه يف أثناء معالجتـه املوضـوع املقـروء، فيكـون قـادرا عـىل 

 .التنظيم الذايت لعملية القراءة وفهم املقروء

ًوإن معالجة املوضوع القرايئ عىل وفق هذه اإلسـرتاتيجية تجعـل املـتعلم قـادرا 

قة ومعرفة نقاط القوة والضعف فيها فيـتمكن مـن عىل اسرتجاع مواقفه وخرباته الساب

ّدور فعـال يف ا تعديلها، أو تغيريها فضالً عـن أن األسـئلة التـي يطرحهـا عـىل ذاتـه لهـ

عىل االستيعاب والفهم الدقيق ملحتوى املقروء ذلك الفهم القائم عىل توليـد  تهمساعد

 قـروءة، وذلـك ألن اإلجابـة أفكار جديدة، وبناء عالقات بني أجزاء املـادة أو فقراتهـا امل
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ل عن األسئلة التي يطرحها الطالب عىل نفسه تساعده عىل تحليل املعلومـات التـي يتوصـ

مها وتقييمها ومعرفة كيفية االستفادة منها وتوظيفهـا ينظإليها من خالل قراءة املوضوع وت

لم يربط بني يف مواقف أخرى قد يتعرض لها فضالً عن أن هذه األسئلة تسهم يف جعل املتع

فـة السـابقة معلوماته السابقة والجديدة، فيحدث بنـاء للمعنـى بفعـل التفاعـل بـني املعر

 .كن املتعلم من استيعاب املقروءوالجديدة األمر الذي مي

ًعلام بأن األسئلة التي يطرحها الطالب عىل نفسه قد تكون موجهة يضـعها الطالـب 

 بأسس صياغة األسئلة واسـتجابتها ملتطلبـات يف ضوء توجيهات املدرس وإرشاداته املتعلقة

فهم النص القـرايئ، وقـد تكـون غـري موجهـة بحيـث يضـعها الطالـب مـن دون االسـتعانة 

 .باملدرس

ًوتعزى فاعلية التساؤل الذايت يف الفهم القرايئ إىل كونها تخلق بناء انفعاليا ومعرفيـا  ً ً
يته عن تعلـيم نفسـه فيكـون أكـرث لدى املتعلم فضالً عن أنها تجعل املتعلم يشعر مبسؤول

إيجابية يف عملية التعلم، زيـادة عـىل أنهـا تثـري دافعيـة املـتعلم نحـو الـتعلم باالسـتعانة 

 .ّبالخربات السابقة التي مر بها يف حياته اليومية

فالفهم القرايئ يف هذه اإلسرتاتيجية يتأسس عىل ما يقوم بـه الطالـب يف أثنـاء تعلـم 

ل فحص املقروء وصياغة األسئلة حول مضمونه، وبناء عالقات بني املوضوع من عمليات مث

أجزاء املادة املقروءة مبا فيها من جمل وكلامت وفقرات، أو املوضـوع بأكملـه ومعلومـات 

الطالب، وخرباته ومعتقداته وبني املوضوع املدروس وخالصة القـول يف هـذه اإلسـرتاتيجية 

 فعـاالً يف تنميـة مهـارات الفهـم القـرايئ ال سـيام ًأنها إسرتاتيجية تعلم ذايت تسـهم إسـهاما

 .مهارات ما وراء املعرفة

وملا كانت هذه اإلسرتاتيجية تقوم عـىل طـرح األسـئلة فـإن الحـديث عـن خطواتهـا 

يعني الحديث عن مراحل طـرح األسـئلة فاألسـئلة فيهـا تطـرح قبـل القـراءة، ويف أثنائهـا، 

 :ًالتساؤل الذايت ثالثا هيوبعدها لذلك كانت مراحل طرح األسئلة يف 
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  :ممرحلة ما قبل التعل -أ

يف هذه املرحلة تطرح األسئلة من الطلبة عىل أنفسهم قبل قراءة املوضوع، إذ يقوم 

املعلم بعرض املوضوع القرايئ عىل الطالب، ويذكرهم بأسس صياغة األسئلة والنـوع الـذي 

زيد منها عىل أنفسـهم قبـل البـدء يصلح ملعالجة املوضوع املعروض، ويحثهم عىل طرح امل

 :بالعمل وهذه األسئلة مثل

 .قصد معرفة املهمة التي يراد القيام بهاماذا أفعل؟ ب -

 .قصد معرفة الغرض من القيام باملهمة لغرض توجيه مسار التفكري أو العململاذا أفعل؟ ب -

 .ًملاذا يعترب هذا مهام؟ بقصد تحديد األسباب والتحفيز عىل العمل -

اكتشاف عالقات جديدة ون ربط هذا مبا أعرف؟ لغرض توليد أفكار جديدة كيف ميك -

  ً.أيضا

إن الغرض من طرح األسئلة يف هذه املرحلة هو اسرتجاع ما لدى الطالب من معارف 

 لغـرض ةسابقة حول املوضوع الذي يراد دراسـته والـربط بينهـا وبـني املعـارف الجديـد

. ضوء االندماج بني الجديد والسابق مـن املعـارفتشكيل البنية املعرفية لدى املتعلم يف 

فعملية طرح األسئلة أو مساءلة الذات قبل التعلم تؤدي إىل توجـه عقـيل لـدى املـتعلم 

 .يؤدي إىل توجيه تفكريه يف عملية التعلم ومعالجة املعلومات التي يتضمنها املوضوع

 : مرحلة التعلم -ب

 عـىل أسـاليب التسـاؤل الـذايت لتنشـيط يف هذه املرحلة يقوم املعلم بتمرين طلبته

فيبـدأ الطلبـة مبسـاءلة أنفسـهم يف أثنـاء ) القراءة(عمليات ما وراء املعرفة يف أثناء التعلم 

مـة  بها للتعامـل مـع املوقـف ومـدى مالءالتعلم حول اإلجراءات والكيفيات التي يقومون

 األسـئلة التـي تطـرح يف تلك اإلجراءات والكيفيات لإليفاء مبتطلبات املوضوع، ومـن أمثلـة

 :هذه املرحلة ويجاب عنها

ما الذي ميكن أن أواجهه يف هذا املوقف؟ وذلك لغـرض اكتشـاف مـا هـو أبعـد مـن  -

 .املعلوم أو املعروض املبارش

 .ما الخطة املالمئة للتعلم يف هذا املوقف؟ وذلك لغرض التخطيط لعملية التعلم -
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 . وضعتها؟ لغرض ضبط عملية التعلمهل ما أقوم به اآلن يتوافق مع الخطة التي -

إن اإلجابة عن مثل هذه األسئلة تسهم يف مسـاعدة الطلبـة عـىل تنظـيم أفكـارهم، 

ومعلوماتهم، وتوليد أفكار جديدة تساعد يف معالجة املوضوع وبلوغ أهداف التعلم ألنهـا 

وانبهـا تدفع املتعلم إىل التفكري يف خطوات تساعد يف حل املشكلة أو القضـية ومعالجـة ج

 .املختلفة

 :  التعلم مرحلة ما بعد-ـج

يف هذه املرحلة تكون املهمة تقييم ما تم التوصل إليه؛ لذلك فإن األسئلة التي تطرح يف 

 تقييم النتائج ومدى إمكانية استخدام املعلومات واألفكار  عىل هذه املرحلة من الطلبة تشدد

ملـتعلم، والغـرض مـن هـذه األسـئلة هـو التي تم التوصل إليها يف مواقف أخـرى قـد تواجـه ا

 :ًتنشيط عمليات ما وراء املعرفة أيضا ومن أمثلة األسئلة التي تطرح يف هذه املرحلة

 .ما مستوى كفايتي يف أداء هذه املهمة؟ لغرض معرفة مستوى التقدم الذي تحقق -

كيف ميكنني استخدام ما توصلت إليـه يف الحيـاة؟ لغـرض وضـع املعلومـات موضـع  -

 .يقالتطب

  جهد آخر؟ا بحاجة إىل بذلهل أن -

 هل ما توصلت إليه هو ما كنت أريده؟ -

 هل ميكنني حل املشكلة بطريقة أخرى؟ -

 كيف ميكنني التحقق من صحة الحل؟ -

واإلجابة عن مثل هذه األسئلة متكن املتعلم من تحليل املعلومات التي توصل إليها، 

ملعلومات الجديدة باملعلومات السـابقة الً عن ربط اقييمها، ومعرفة كيفية تطبيقها، فضوت

فيكون التعلم ذا معنى بفعل التكامـل واالنـدماج بـني املعرفـة الجديـدة والسـابقة الـذي 

 .)2009عطية، ( يؤدي إىل استيعاب وفهم أفضل للامدة موضع الدراسة
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 :ما يلزم لنجاح إسرتاتيجية التساؤل الذايت

األسئلة تجعل أمر نجاحها وزيـادة فعاليتهـا إن طبيعة هذه اإلسرتاتيجية القامئة عىل 

 :ًيف التعليم مرهونا باآليت

 معرفة الطلبة بكيفية مساءلة الذات. 

 تدريب الطلبة عىل صوغ األسئلة مبستويات مختلفة. 

 تدريب الطلبة عىل توظيف األسئلة لخدمة العملية التعليمية وأهدافها. 

 امنطقية األسئلة املطروحة وإمكانية اإلجابة عنه. 

 تدريب الطلبة عىل مراقبة عمليات تعلمهم ذاتيا.ً 

 :خطوات إسرتاتيجية التساؤل الذايت 

 :متر إسرتاتيجية التساؤل الذايت بالخطوات اآلتية

فهم باإلطـار  املعلم املوضوع عىل الطلبة ويعـرطرحهذه الخطوة ييف : طرح املوضوع -1

لتـي تسـتثري اهـتامم العام له مع الحرص عـىل أن يكـون املوضـوع مـن املوضـوعات ا

 .الطلبة

يف هذه الخطوة يحاول املعلم إثـارة دافعيـة الطلبـة ويحـثهم عـىل : الحث والتشجيع -2

طرح األسئلة عىل ذواتهم بقصد تنشيط عمليات ما وراء املعرفة قبل البـدء يف عمليـة 

 .التعلم

ع  مـيف هذه املرحلة يقرأ الطلبة املوضـوع قـراءة فاحصـة: قراءة املوضوع من الطلبة -3

عـىل ذواتهـم لغـرض تخطـيط ) ب(نا إليه يف املرحلةطرح األسئلة من النوع الذي أرش

 .عملية التعلم وتنظيم املعلومات وضبطها

 : بحيث تؤدي األسئلة إىل

 .تحديد املشكالت التي يراد الخوض فيها -

 .تخطيط األنشطة الالزمة للحل -
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 .تنفيذ الخطط التي تم وضعها -

 .ء العمل وتنظيمه تعديل مسار التفكري يف أثنا -

 .اكتساب خربات ذوات معنى -

 يف هذه الخطوة يطلب من الطلبة تقويم مـا توصـلوا إليـه :تقويم النتائج من الطلبة -4

 مالحظاتهم عىل أدائهم الذايت ومدى التوافق بني اإلجابات التـي توصـلوا تثبيتًذاتيا و

 .إليها ومتطلبات األسئلة التي وضعوها

 الناجمة عن االستجواب الذايت وتفحصها وبيان كيفيـة جابات االستبتقيصقيام املعلم  -5

ـدة ال ـفها الزـب ـا بوـص ـتفادة منـه ـذايتاالـس ـاؤل اـل ـة التـس ـن عملـي ـة ـع ـة، (. ناجـم عفاـن

 .)2007والخزندار،

 

 إسرتاتيجية عمل األشكال التوضيحية

  Graphic Organizer Strategy  
 

ك العالقـات بـني عنـارص تتأسس هذه اإلسـرتاتيجية عـىل أن الفهـم يقـوم عـىل إدرا

املوقف مبعنى أن املتعلم يفهم املوقف إذا ما أدرك العالقات التي تربط بني عنارصه لذلك 

فإن املتعلم إذا ما استطاع رسم شكل توضيحي ملحتوى التعلم فهذا يعني أنـه حلـل ذلـك 

 مـع ًته فأصبح قادرا عىل تجسيد محتـواه وأفكـاره وكيفيـة ترابطهـاياملحتوى، وأدرك هيكل

 .بعضها عن طريق الشكل التوضيحي الذي يعمله

وتعد هذه اإلسرتاتيجية من إسرتاتيجيات مـا وراء املعرفـة يف فهـم محتـوى الـتعلم، 

 :فهي ترمي إىل

 تحقيق فهم املوضوع املقروء من املتعلم واستيعابه. 

  تحليل محتوى املوضوع بوصف التحليل السـبيل الـذي يهتـدي بـه املـتعلم إىل معرفـة

 .رص املحتوى املطلوب فهمه وكشف العالقات التي تربط بني تلك العنارصعنا

  وضع شبكة من األفكار املرتابطة يف محتوى التعلم تـؤثر يف عمليـة الفهـم والتفسـري يف

 .ضوء نتائج التحليل
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  ردم الفجوة بني األفكـار املخزنـة يف البنيـة املعرفيـة للمـتعلم، واألفكـار التـي يتضـمنها

ًيـق األشـكال التوضـيحية ألن هـذه األشـكال تـؤدي دورا مهـام لوصـل املحتوى عن طر ً

 .(Hartman,2001)الحلقة املفقودة بني تلك األفكار 

ـذه  ـتعلم مبوـجـب ـه ـكال التوـضـيحية يف اـل ـإن دور األـش ـدم ـف ـا تـق ـاس ـم وـعـىل أـس

اإلسرتاتيجية يتمثل يف تجسيد العالقـات وتوضـيحها بـني عنـارص املوقـف التعليمـي وهـذا 

ا تستعمل ألغراض التوضيح والتعبري عن محتوى الدرس وقد تكون هذه األشـكال يعني أنه

 يف صورة جداول، أو خرائط، أو شبكات عنكبوتية، أو أشجار (Jones, etal,1988)كام أشار 

شبكية، أو أشكال فنية، أو خريطـة هيكـل السـمكة، أو مصـفوفات مقارنـات، أو حلقـات، 

 إدراك العالقـات بـني عنـارص املوقـف التعليمـي ومخططات تسهم يف إعانـة املـتعلم عـىل

ًال سيام إذا كان قادرا عىل عمل تلك األشياء ً لديه وتجعله أكرث ثباتا يف ذهنه فتحقق الفهم

بنفسه فيعرب بها عام استوعبه عن املوضوع وهذا يعني أن هـذه اإلسـرتاتيجية تلتقـي مـع 

 .ية ألغراض التعلم وتحقيق الفهمإسرتاتيجية التعلم البرصي ألنها تعتمد أشكاالً برص

وملا كانت هذه اإلسرتاتيجية تقوم عىل استخدام األشكال التوضيحية وإن عمل هـذه األشـكال 

يجب أن يقوم به الطلبة أنفسهم بعد قراءة املوضوع، أو النص القرايئ وتحليله فإن ذلـك يقـتيض أن 

ًيتلقى الطلبة تدريبا كافيا عىل عمل األشكال التوضيحية   .بأنواعهاً

 :خطوات تدريب الطلبة عىل عمل األشكال التوضيحية واستخدامها

 :تباع الخطوات اآلتيةلبة عىل عمل األشكال التوضيحية باميكن أن يتم تدريب الط

تعرف الخلفية املعرفية لدى الطلبة عن األشـكال التوضـيحية، ومـا لـديهم مـن خـربات  -أ

 ومـن الطبيعـي أن يجـد املـدرس بعـض سابقة يف التعامـل مـع األشـكال التوضـيحية،

ًالطلبة، أو قسام كبريا منهم ال ميتلكون خلفية، أو مهارة يف عمل األشـكال التوضـيحية  ً

 .غري أن الجميع ميكن أن يدركوها كصور مرئية
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ّقيام املدرس بعرض مناذج مختلفة من األشكال التوضيحية التـي مـر ذكرهـا، وتوضـيح  -ب
 وبيان ماهيتها وأسباب استعاملها وكيفية االستعانة بهـا يف كيفية تخطيطها، أو رسمها،

 .فهم محتوى التعلم واستذكاره

ً قيام الطلبة بعمل مناذج واجبا بيتيا ليك يكتسبوا مهارة كافية يف عمل تلك األشكال-ج ً. 

 مراجعة األشكال التي كلف الطلبة بإنجازها من املـدرس، وتـدقيقها، وتقوميهـا، وإبـداء -د

 .ات حولها لزيادة مهارة الطلبة يف عمل تلك األشياء املالحظ

 تزويد الطلبة مبعايري عمل األشكال التوضيحية وحثهم عىل االلتزام بها والحرص عليهـا -هـ

 :الشكل التوضيحي ومن تلك املعايرييف عمل 

 .دقة الشكل وسهولة قراءته -

ء وكونـه يغنـي عـن الوضوح يف تعبري الشكل عن األفكار الـواردة يف املوضـوع املقـرو -

 .العودة إىل صفحات املحتوى ألغراض الفهم

 .ً يعني أن يعرب الشكل عن األفكار الواردة يف النص كاملة:شمول األفكار -

 .شكل منطقي الشكل للتعبري عن محتوى التعلم بيعني أن ينظم:املنطقية يف التنظيم -

 .يالتإبراز األفكار الرئيسة واالهتامم بها وعدم التشديد عىل التفص -

ًتعني أن يكون الشكل جذابا ومريحا للبرص: الجاذبية - ً. 

 تكليف الطلبة بقراءة موضوعات خارجية وتحليلها وعمل أشـكال توضـيحية تعـرب عـن -و

 .محتوى ما قرؤوه ومناقشة تلك األشكال داخل قاعة الدرس

 :خطوات استخدام إسرتاتيجية عمل األشكال التوضيحية يف تعليم القراءة

تبـاع وضيحية يف تعليم وتعلم القـراءة باخدام إسرتاتيجية عمل األشكال التميكن است

 :اآليت

 تحديد النص القرايئ الذي يراد استيعابه. 
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 مطالبة الطلبة بقراءة النص القرايئ قراءة دقيقة ألغراض الدراسة والفهم. 

 كون منهاتمطالبة الطلبة بتحليل املوضوع ومعرفة العنارص التي ي. 

 ة عـىل مجموعـات صـغرية والتشـديد عـىل العمـل املشـرتك بـني أفـراد تقسيم الطلبـ

 .املجموعة يف عمل األشكال

 طالبة كل مجموعة بعمل شكل توضيحي معني يعرب عن املفاهيم واألفكار الرئيسـة م

 .ّصة بعمل األشكال التي مر ذكرهاالتي تضمنها النص املقروء مع مراعاة املعايري الخا

 لها من املجموعات ومناقشتها وتقوميهـا مـن جميـع أفـراد عرض األشكال التي تم عم

 .املجموعات وتقييم األشكال املميزة

  رايئ الـنص القـتكليف الطلبة بتطـوير األشـكال التوضـيحية التـي تعـرب عـن محتـوى

 . فيها معايري جودة األشكال التوضيحية املذكورةبأشكال إبداعية مبتكرة تراعى

  ًأتقن مهارة عمل األشكال التوضيحية وأصـبح قـادرا بعد تأكد املدرس من ان الجميع

، واـسـتخدام ـصـورها بأـشـكالها اـلـنص الـقـرايئـعـىل اـسـتخدامها للتعـبـري ـعـن محـتـوى 

ـاتهم يف االمتحاـنـات  املختلـفـة يف تـلـك املهـمـة يطـلـب ـمـن الطلـبـة أن تتـضـمن إجاـب

 املدرسية أشكاالً توضيحية تعرب عن املحتـوى تـدعم تلـك اإلجابـات وتعتمـد لقيـاس

 .مدى استيعاب الطالب وفهمه للموضوع أو القضية التي يدور السؤال حولها

 :ميزات التعلم باستخدام األشكال التوضيحية

 

 ًيجعل املتعلم أكرث اعتامدا عىل نفسه يف عملية التعلم. 

 ينمي القدرة لدى املتعلم عىل إدراك العالقات بني عنارص املوقف التعليمي. 

 بيت املعلومات لدى املتعلمعمل األشكال يسهم يف تث. 

 يسهم يف تنمية مهارات ما وراء املعرفة من خالل مساءلة املتعلم نفسه: 
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 كيف أعرب عام فهمت بشكل توضيحي؟ 

 كيف أعمل الشكل التوضيحي؟ 

 هل الشكل الذي عملته دقيق وواضح يف التعبري عن املحتوى؟ 

 هل الشكل يعرب عن العنارص الرئيسة وليس التفصيالت؟ 

  يعرب الشكل عن تنظيم املحتوى بشكل منطقي؟هل 

 هل هو جذاب؟ 

 هل يغني عن العودة إىل تقليب صفحات النص ألغراض فهم املوضوع؟ 

 نجازتعلم بنفسه لشعوره بالقدرة عىل االستيعاب واإليزيد من ثقة امل. 

 ملخصات ملحتويات الكثري من املوضوعات يعـود ميكن اعتامد األشكال التوضيحية ك

 .طالب عند الحاجةإليها ال

  ميكن أن يؤدي إىل تنمية مهـارات العمـل الجامعـي التعـاوين إذا اسـتخدم بأسـلوب

 .املجموعات الصغرية
 

 إسرتاتيجية خرائط املفاهيم

 Concept Maps Strategy 

تتأسس هذه اإلسرتاتيجية عىل مبدأ التنظـيم العقـيل الـبرصي للمعلومـات فيسـتخدم فيهـا 

دعا إليه أوزبيل ملا  استجابة توى، ويأيت استخدامها يف التدريس يف إدراك املحالذكاء اللفظي والبرصي

الـذي يقـتيض انـدماج املعلومـات الجديـدة بالبنيـة املعرفيـة األمر حول أن يكون التعلم ذا معنى 

ًللمتعلم اندماجا حقيقيا، فيعاد بعد ذلك تشكيل البنية املعرفية لدى املتعلم من جديد، وهذا يعني  ً

استخدام خرائط املفاهيم يعني كشف تنظيم البنية املعرفية السابقة لدى املـتعلم، وتصـحيحها أن 

 للبنيـة املعرفيـة عـن يراد تعلمها فينتج عن ذلـك تشـكيل جديـدلتتوافق واملفاهيم الجديدة التي 

 .طريق إعادة تنظيمها وتأهيلها لتلقي املفاهيم الجديدة وربطها باملفاهيم السابقة

اإلسرتاتيجية فإن املربني يكادون أن يجمعوا عىل أن خرائط املفاهيم هذه هية أما عن ما

ـةـهـي رـسـوم تخطيط ـة بحـيـث تـكـون ـي ـا اـملـادة يف ـصـورة هرمـي ـة األبـعـاد ترتـتـب فيـه   ثنائـي
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ليها بالتـدريج املفـاهيم األقـل شـموالً   األكرث شموالً األقل خصوصية يف قمة الهرم تاملفاهيم

األكرث خصوصية نزوالً إىل قاعدة الهرم، وتحاط هـذه املفـاهيم مبربعـات، أو أطـر بيضـوية 

 ) 2005ة،خطايبـ(ليهـا نـوع العالقـة بـني املفـاهيم تربط بينها أسهم أو خطوط مكتوب ع

 عليهـا الوصـالت، وتكون وظيفة هذه الخطوط الداللة عىل العالقات بني املفاهيم، ويطلق

أو خطوط الربط يكتب عليها أفعال، أو حروف، أو شبه جملة، يطلق عليها كلامت الـربط 

 . بـني املفـاهيملتوضيح طبيعة العالقة بني املفاهيم؛ فهي إذن رسوم ثنائية البعد للعالقات

هرمية متسلسلة ألسامء املفاهيم التـي يتضـمنها املوضـوع تشـتمل يعرب بها عن تنظيامت 

 دوائر، أو مربعات تؤطر كل مفهوم، و أسهم أو خطوط تربط بـني تلـك املفـاهيم أمـا عىل

أداة تعمل عىل تنظيم األفكـار واملعـاين التـي يتضـمنها املوضـوع : من حيث وظيفتها فهي

قصد تعميـق فهمـه ساعدة الطالب عىل تنظيم معرفته بوتوضيح العالقات بني املفاهيم مل

 .)2009عطية،(للموضوع 

 

 :ات الخريطة املفاهيميةمكون

 :يف ضوء ما تقدم ميكن تحديد مكونات الخريطة املفاهيمية باآليت

 هو نتاج عقيل أو تصور ذهني يتكـون لـدى الفـرد مـن خـالل .املفهوم العام الرئيس 

 .تجميع الصفات املشرتكة بني األشياء ميتاز بالشمول والسعة، وقلة التخصيص

 والً من املفهوم العاماملفاهيم األكرث خصوصية األقل شم. 

 دوائر أو مربعات حول املفاهيم. 

 ًوصالت عرضية بني املفاهيم قد تكون خطوطا أو أسهام ً. 

  ًكلامت ربط بني املفاهيم تكتب عىل الوصالت، وقد تكون أفعـاالً أو حروفـا، أو شـبه

 .جملة

 اط يف بعض األحيان تحتوي الخريطة املفاهيمية أمثلـة مـن املفـاهيم وعنـدها ال تحـ

 .بدوائر

 



199 

 ما وراء املعرفة يف تعليم القراءةإسرتاتيجيات 
 

 

 

 :دور الخريطة يف عملية الفهم القرايئ

 :للخريطة املفاهيمية دور كبري يف عملية التعلم وذلك من خالل ما يأيت

 ًتجعل املعلم واعيا بالطريقة التي يرى بها الطالب محتوى املوضوع املقروء. 

 ن متكن املعلم من تعرف الفهم الصحيح أو الخاطئ لدى طلبته للموضوع القـرايئ عـ

 .طريق قيامهم برسم الخريطة املفاهيمية التي يعربون بها عن محتوى املوضوع

 السابقة املخزنة يف أذهانهمتساعد املتعلمني عىل ربط املفاهيم الجديدة باملفاهيم . 

 متكن املتعلمني من إدراك العالقات بني املفاهيم وأوجه الشبة واالختالف بينها. 

 العالقات بني املفاهيمتدرب الطلبة عىل طريقة البحث عن . 

 تنمي القدرة لدى املتعلمني عىل التفكري التأميل واإلبداع. 

 القدرة لدى املتعلمني عىل ترتيب املفاهيم والتشديد عىل العالقات بني األشياء تنمي . 

  تدرب الطلبة عىل التمييز بني املعلومات الرئيسة واملعلومات الهامشـية يف املوضـوع

 .والفصل بينها

 تعلـمـوه يعـربون عنهـا برـسـوم ملخصـات ذهنيـة ملـابهـا ميـارس الطلبـة إـعـداد مبوج 

 ثنائية األبعاد األمر الذي يساعد عىل تثبيت التعلم يف أذهـانهم، واإلحاطـة تخطيطية

 .مبواد التعلم

 تسهم يف تنمية القدرة عىل التفكري االستقصايئ لدى املتعلم. 

 تجعل التعلم ذا معنى عند املتعلمني. 

 اجعة املادة وتحقـق الرسعـة يف استحضـار املعلومـات التـي تـم تعلمهـا يف تسهل مر

 .ذاكرة املتعلم

 :أهداف التعليم بالخريطة املفاهيمية

 إىل أن استخدام إسرتاتيجية الخرائط املفاهيمية يف التدريس  (Zeilick, 1998)أشار 

 :يرمي إىل
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 سأن يتعلم الطلبة مصطلحات، وحقائق ومفاهيم عن موضوع الدر. 

  أن يتعلم الطلبة دمج املعلومـات واألفكـار واملفـاهيم الـواردة يف الـنص مـع بعضـها

 .وكيفية الربط بينها وتنظيمها يف البنى املعرفية عندهم

  ًأن يفكر الطلبة مليا يف الصورة الكبرية التي يكون عليها املوضوع، و ما بـني املفـاهيم

 . من عالقاتهالواردة في

  بداع يف التعامل مع محتوى الـنص واسـتيعابه والتعبـري عنـه  اإلمنأن يتمكن الطلبة

 .ام تدربوا عىل استخدام تلك الرسوملكرسوم الثنائية األبعاد بال

  أن تتحسن مهارات ذاكرة املدى الطويل للمعرفة لـدى الطلبـة؛ فيكـون الـتعلم أكـرث

 .ًثباتا يف أذهانهم

 ٍستوى عالأن تنمو لدى الطلبة مهارات واسرتاتيجيات تفكري ذي م. 

  ّأن يتمكن الطلبة من استخدام الخرائط املفاهيمية بكفاية وفعالية عاليـة يف التعبـري

 .عن محتوى ما يتعلمون من النصوص التي يدرسونها

 :التدريس بالخرائط املفاهيمية

 :ار نوفاك وجوين إىل أن التدريس بالخريطة املفاهيمية يقتيضأش

ًئيس األكرث شمولية األقل تخصيصا واملفاهيم األقـل أن يبدأ املدرس بتحديد املفهوم الر )1

ًشمولية األكرث تخصيصا يف املوضوع املراد دراسته وهذا يتطلب أن يكـون املـدرس قـد 

 .درس املوضوع وأحاط به من جميع أبعاده وتعرف عنارصه الرئيسة والفرعية

ربط بـني درس األهمية النسبية لكل مفهـوم أو عـنرص والعالقـات التـي تـأن يحدد امل )2

 . أو العنارصاملفاهيم

أن يدرب الطلبة عىل رسم الخرائط املفاهيمية للتعبري بها عام تم فهمه واستيعابه من  )3

 .املوضوع
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أن تعرض املفاهيم حسب درجة عموميتها فتكون املفاهيم األكرث عمومية يف املقدمـة  )4

راعـاة وضـع ًتليها األقل فاألقل حتـى تنتهـي بأقلهـا عموميـة وأكرثهـا تخصيصـا مـع م

املـفـاهيم املتكافـئـة يف األهمـيـة ـعـىل مـسـتوى أفـقـي واـحـد يف حاـلـة الـشـكل الهرـمـي 

 .للخريطة املفاهيمية

 :تباع الخطوات اآلتية بام فإن الخريطة املفاهيمية تبنىوعىل أساس ما تقد

  دراـسـة املوـضـوع أو اـلـنص الـقـرايئ دراـسـة دقيـقـة ترـمـي إىل إدراك أفـكـاره الرئيـسـة

 .والفرعية

 ل املوضوع إىل عنارصهتحلي. 

  وتحديـد املفـاهيم األساسـية تحديد األهمية النسبية لكل عنرص من عنارص املوضوع

 .فالتي تليها

  ًترتيب املفاهيم بشكل هرمي بدءا من األكرث عمومية إىل األقل عموميـة بحسـب مـا

 .بينها من عالقات وذلك بكتابة تلك املفاهيم عىل السبورة، أو الورق

 م املذكورة داخل دوائر أو مربعاتوضع املفاهي. 

 الربط بني املفاهيم املذكورة بخطوط أو أسهم. 

  كتابة كلامت أو حروف عىل تلك الخطوط أو األسهم للداللة عىل العالقة التي تـربط

 .بني تلك املفاهيم

أما خطوات تعليم القراءة من أجل الفهـم وتنميـة مهـارات التفكـري املعـريف وفـوق 

 :سرتاتيجية الخرائط املفاهيمية فتسري كام يأيتاملعريف مبوجب إ

 .تحديد املوضوع القرايئ -1

 .تحفيز الطلبة عىل قراءته قراءة دقيقة -2



 تعليم القراءة لتنمية مهارات الفهمإسرتاتيجيات 

 202

لفت انتباه الطلبة عىل وجوب تقيص األفكـار الرئيسـة يف الـنص واألفكـار األقـل منهـا  -3

 .املفاهيم الواردة يف النصوأهمية وإدراك العالقات بني تلك األفكار 

لبة بني مجموعات صغرية تقرأ النص سوية عىل أن يشرتك كـل طالـب منهـا توزيع الط -4

 ً.يف قراءة النص واستخالص ما فيه من أفكار ومفاهيم، وميكن تناول املوضوع فرديا

 .البدء بقراءة النص قراءة فاحصة ألغراض الدرس وتقيص املعاين واملفاهيم -5

م املوضوع ومراعاة رشوط بنـاء قيام الطلبة برسم الخرائط املفاهيمية يف ضوء دراسته -6

الخريطة املفاهيمية ال سيام تدرج املفاهيم مـن املفهـوم الـرئيس نـزوالً والـربط بـني 

 .املفاهيم بالوصالت، وكتابة ما يدل عىل العالقة بني املفاهيم

ها ضـاملجموعات أ واألفراد عـن طريـق عرتقويم الخرائط املفاهيمية التي رسمت من  -7

 : ما يأيتأمام الجميع ومالحظة

 .دقتها يف التعبري عن محتوى املوضوع القرايئ -

 .وضوحها ومنطقية عرض املفاهيم فيها -

ًالتزامها بعرض املفاهيم بدءا من املفهوم الرئيس الشامل نـزوالً حتـى أقـل املفـاهيم  -

 ً.عمومية وأكرثها تخصيصا

 .الربط بينها واستخدام الوصالت بشكل صحيح -

 ، املفاهيم عىل الخطوط أو األسهم الرابطة بني املفاهيمكتابة ما يدل عىل العالقة بني -

ًولغرض التأكد من أن كل طالب استوعب املوضوع متاما وأصـبح قـادرا عـىل التعبـري  ً

عن محتواه بالخريطة املفاهيمية للمدرس أن يطلب من بعض الطلبة رسم الخريطة 

طلبة قادرين عىل ذلك عىل السبورة من دون االستعانة بالنص القرايئ، وعندما يجد ال

 :ًمتاما فهذا يعني أمرين

 .أن الطلبة استوعبوا املوضوع القرايئ: األول

 .أن الطلبة ميتلكون املهارات الالزمة لرسم الخريطة: الثاين
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يف هذه الخطوة يطلب من الطالب استخدام الخريطة التي رسمها لتوضـيح : التوضيح -8

 أي يرشح عنـارص املحتـوى باسـتخدام ،ًمحتوى النص بدءا من املفهوم الشـامل نـزوالً

الخريطة املفاهيمية، وبذلك يكون الطالب اسـتوعب املوضـوع فعـرب عنـه بالخريطـة  

ًاملفاهيمية، وأصبح قادرا عىل توضيحه ورشحه باستخدام الخريطة املفاهيمية أيضا ً. 

 :أشكال الخريطة املفاهيمية

 :هنالك أكرث من شكل للخرائط املفاهيمية منها

 :ًكل الهرمي وهو أكرث األنواع شيوعا يف االستخدام وهو كام يف الشكل اآليتالش - أ

   

 

ستفهام يف العربيةأدوات اال

 أسامء حروف

 بقية األدوات هل الهمزة

 للتصور فقط
 للتصديق فقط والتصور للتصديق

تقسم عىل

 وهي

 

 وهي

 وتستخدم وتستخدم وتستخدم
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 :الخريطة املتسلسلة مثل - ب

 
 :الخريطة املجمعة حول الوسط مثل -ج

 

أدوات 

االستفهام يف 

 العربية

أسامء

حروف

بقية 

 األدوات

للتصور 

 فقط

هل

 الهمزة

 ديقللتص

 فقط

تقسم
 عىل

 وتستعمل وهي

 وهي

 وتستعمل

 للتصور 

 وتستعمل

 والتصديق
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 :الخريطة العنكبوتية مثل -د

 
ار لقيـاس مـدى قـدرة الطالـب ب وسيلة اختدم الخريطة املفاهيميةوميكن أن تستخ

 :عىل فهم املوضوع واستيعابه واإلحاطة به كام يأيت

  تقديم املفاهيم مؤطرة بدوائر أو مربعات من دون تأشري العالقات بينها ويطلب من

الطالب إكامل الخريطة بالربط بني دوائر املفاهيم بالوصـالت وكتابـة مـا يـدل عـىل 

 .العالقة بينها



 تعليم القراءة لتنمية مهارات الفهمإسرتاتيجيات 

 206

 لخريطة كاملة من حيث الشكل مع ذكر املفهوم الرئيس فقـط ويطلـب مـن تقديم ا

 .الطلبة كتابة املفاهيم التي تيل املفهوم الرئيس داخل الدوائر، أو املربعات الفارغة

  تقديم الخريطة فارغة مع قامئة من املفاهيم واملفهوم الـرئيس ويطلـب مـن الطلبـة

 .لدائرة أو املربع الذي يالمئةملء الدوائر أو املربعات بوضع املفهوم يف ا

 تقديم الخريطة ينقصها بعض املفاهيم ويطلب من الطلبة إكامل النواقص. 

  مطالبة الطلبة ببناء خريطة مفاهيمية لإلجابة عن سؤال حول محتوى نص قـرايئ، أو

 .موضوع درايس معني

 :ميزات استخدام الخريطة املفاهيمية يف التدريس

 :يتأيميز مبا تأن استخدام الخريطة املفاهيمية يف التدريس يإىل  (Zeilik, 1998)أشار 

  أن الطلبة مبوجبها يركزون عىل الصورة الكبرية للموضوع وفهمه وتجنبهم الحفظ من

 .دون فهم

  متكن الطلبة واملعلمني من إيجاد الروابط الصحيحة بني املفاهيم التي يتضمنها النص

 .القرايئ

 فعالة لطلبة باستخدام الخريطة املفاهيمية بأنها معرفةز املعرفة التي يكتسبها ايمتت ّ

م  ساكنة تقـوم عـىل فهـة يف سياق املوضوع، وليست معرفة نظريةنديناميكية متضم

 . املرتابطة ال املجزأةهاإلطار العام للموضوع ومفاهيمي

  ميكن أن يعـني الطلبـة عـىل معرفـة كيـف يتعلمـون مـن خـالل اسـتخدام الخريطـة

 .املفاهيمية

 الكتساب خربة كافية تؤهـل الطلبـة لرسـم ًكافياًري أن التعلم مبوجبها يستوجب تدريبا غ

 .هذه الخرائط واستخدمها للتعبري عن محتوى النصوص القرائية
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 :أمنوذج تطبيقي الستخدام الخريطة املفاهيمية يف تعلم القراءة

 .القدس: املوضوع القرايئ

 :أهداف دراسة املوضوع

 . أن العرب هم أول من أسس القدسأن يدرك الطلبة -

 .أن يعرف الطلبة األقوام األجنبية التي غزت القدس واحتلتها -

ًأن يعرف الطلبة األسباب التي جعلت القدس مركزا سياحيا - ً. 

 .أن يذكر الطلبة األدلة التاريخية عىل عروبة القدس -

 .دعاء الصهاينة بالقدساأن يعرف الطلبة زيف  -

 .عرفية تعرب عن محتوى املوضوعأن يرسم الطلبة خريطة م -

 :خطوات سري الدرس

أقول إن درسنا القرايئ هو موضوع طاملا كتب عنه : تحديد املوضوع -1

املؤرخون، وتناوله السياسيون وشغل بال األجيال من العرب واملسلمني 

 ).القدس ( عنوان املوضوع يف أعىل السبورةأكتب إنه القدس، و

من منكم يعرف : يف هذه الخطوة أقول: تحفيز الطلبة لقراءة املوضوع -2

من أسس القدس؟ وأين تقع القدس؟ ومن احتلها عرب التاريخ؟ وملاذا 

تعاقب عليها املحتلون؟ وما األدلة عىل زيف ادعاء اليهود أنهم سكانها 

األصليون؟ إن اإلجابة عن هذه التساؤالت وغريها مام يدور يف أذهانكم 

 .ن خالل قراءة النصحول القدس ميكن أن نستدل عليها م

عندما تقرؤون النص تقصوا األفكار الرئيسة وما يتفرع عنها فيه : ثم أقول

 استوعبتموه تهاء من قراءة املوضوع التعبري عامألين سأطلب منكم بعد االن

ًمن أفكاره وعنارصه بخريطة مفاهيمية متثل ملخصا شامالً ملحتوى النص 

 .القرايئ
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 مجموعات صغرية بعدد ثالثة طالب يف كل مجموعة بنيأقوم بتوزيع الطلبة  -3

واذكرهم بوجوب دراسة املوضوع سوية لغرض استيعابه وتوضيح ما 

 .استوعبوه باستخدام الخريطة املفاهيمية

عرش دقائق، وأقوم بالتجوال  يف أطلب من الطلبة قراءة النص قراءة فاحصة -4

 املفردات ًا بعضلقراءة بطريقة صامتة، موضحبينهم ملراقبة مامرستهم ا

 .والرتاكيب التي تحتاج إىل توضيح ألغراض فهم النص

بعد االنتهاء من القراءة أطلب من الطلبة رسم خريطة مفاهيمية تعرب عن  -5

ًمحتوى املوضوع مذكرا برشوط بناء الخريطة وترتيب األفكار أو املفاهيم 

 .والربط بني املفاهيم بالوصالت واأللفاظ الدالة عىل العالقات

عرض خرائط الطلبة وتقوميها وإبداء املالحظات حولها من الطلبة تحت  -6

 .إرشاف املدرس 

الوصول إىل صيغة يتفق عليها الجميع للخريطة املفاهيمية التي تعرب عن  -7

 :محتوى املوضوع وقد تكون كاآليت
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أطلب من بعض الطلبة رسم الخريطة عىل السبورة من دون االستعانة  -8

الخريطة أطلب منه رشح ما تتضمن من الطالب ا رسم بالنص القرايئ، وإذ

 .مفاهيم
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 إسرتاتيجية دورة التعلم

 

تستند هذه اإلسرتاتيجية إىل الفلسفة البنائية التـي تهـتم بـالتعلم القـائم عـىل بنـاء 

ًاملعرفة، وخطوات استخدامها، وتعد تطبيقا لنظرية بياجيه حول البناء املعريف التي تتكـون 

 التمثيل، واملواءمة والتنظيم التي متهد كل منهـا للتـي تليهـا؛ لـذلك فـإن دورة مراحلها من

ًالتعلم توصف بأنها عملية استقصائية، وتعد منهجا للتفكـري املعـريف وفـوق املعـريف الـذي 

 .يالئم الكيفية التي يتعلم بها الطلبة، واالستنباط البناء من أجل تنظيم اكتساب املعارف

 دورة الـتعلم متكـن املتعلمـني مـن بنـاء أنظمـة معرفيـة  أنوقد أثبتـت الدراسـات

 التعليميـة التـي تتسـم بالصـعوبة ّمتكاملة للمحتوى، وكونها إسرتاتيجية فعالة يف املواقف

ّ وتسهم إسهاما فعاالً يف زيادة التحصيل املعريف وتنميـة مهـارات التفكـري )2005ة، بيخطا( ً

 .املنطقي لدى الطلبة

تعلم مركز العملية التعليمية إذ يكون فيها مسؤوالً عن اكتشاف املفـاهيم فضالً أنها تجعل امل

والتعامل معها، وجمع املعلومات حولها، ووصفها، وتقديم مسوغاتها، وأهميتهـا وتطبيقهـا والتوسـع 

فيها باكتشاف تطبيقات جديدة ملا تعلمه وأهم ما تشدد عليه هذه اإلسرتاتيجية طريقة البحث عـن 

 . بحد ذاتها املعرفة ملعرفة وليسا

ويقوم التعلم مبوجبها عىل افرتاض أن املـتعلم عنـدما يكـون أمـام موقـف جديـد يسـعى إىل 

 من عدم االتزان تشعره بالحاجة إىل إعادة اتزانه فيندفع ليصـل ةكنهه فتنتابه حالاكتشاف 

ذلك إىل معلومات جديدة تساعده عىل إعادة التوازن عن طريق املواءمة والتكيف فيؤدي 

 تكتمـل دورة الـتعلم ال بـد مـن تنظـيم ملعريف الـذي شـدد عليـه بياجيـه ولـيكإىل النمو ا

تركيبات معرفية عن طريق عملية التنظيم من املعلومات التي اكتسبها املتعلم مع ما لديه 

 .التي تحصل لدى املتعلم يف مرحلة تطبيق املفهوم
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 :مراحل دورة التعلم

 :راحل هيإن دورة التعلم متر بأربعة م

 :مرحلة استكشاف املفهوم: األوىل

يف هذه املرحلة يحاول املتعلم اكتشـاف املفهـوم الجديـد عـن طريـق التفاعـل مـع 

 .الطلبة اآلخرين من جهة أخرىمع املواد واملعلومات املتوافرة من جهة والتفاعل 

وتقابل هذه املرحلة مرحلـة التمثيـل عنـد بياجيـه إذ يقـوم الطالـب بسلسـلة مـن 

نشطة يف ضوء ما يتلقى من معلومات جديـدة فتحصـل عنـده حالـة مـن عـدم االتـزان األ

 ال بـد لـه عنـدما ْ إذىن تساؤالت ذاتيـة حـول أسـباب مـا رألديه مملعريف بفعل ما يتولد ا

ثاذا؟ أو ملـاذا حـدث هـذا؟ وكيـف حـدأن يسـأل ذاتـه ملـمـن يتعرض إىل موقف جديد 

 .ر يف ذهنه هذا؟ وغري ذلك من التساؤالت التي تدو 

أما دور املعلم يف هذه املرحلة فهو طرح أسئلة ترمي إىل توجيه تفكري الطلبـة نحـو 

هـا لـدى ا بقصد تنمية مهارات التفكري وتطويرالعمليات العقلية التي ينبغي االنخراط فيه

ها الطلبة، وتقديم بعض التعزيـزات التـي حالطلبة، فضالً عن إجابة بعض األسئلة التي يطر

ًطلب أن يحدد املعلم مسبقا املفهوم تطلبة عىل  االستمرار يف االستكشاف، وهذا يتشجع ال

د اكتشافه من الطلبة، واألنشطة التي يجب أن يقوم بها الطلبة الكتشاف املفهوم يالذي ير

ة التـي يحتـاج إليهـا الطلبـة لنجـاح يـواإلحاطة به وتقديم التوجيهات واإلرشادات الرضور

 .ه املرحلةمهمة االستكشاف يف هذ

  تفسري املفهوم:الثانيـة

يف هذه املرحلة يقوم الطلبة ببناء املفهوم بطريقة تعاونية مـن خـالل املعلومـات التـي 

حصلوا عليها يف مرحلـة االستكشـاف، وتنظيمهـا، ويتـوىل املعلـم توجيـه تفكـري الطلبـة حتـى 

ويـة التـي يقـدمها الطلبـة م الصياغة اللغيتقوباء املفهوم بلغتهم فيام يقوم هو يتمكنوا من بن

 .للمفهوم، وتقابل هذه املرحلة مرحلة املواءمة يف طريقة تكوين املعرفة عند بياجيه
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 : تطبيق املفهوم:الثالـثة

يف هذه املرحلـة يقـوم املـتعلم باسـتخدام املعلومـات التـي قـدمت لـه يف مواقـف 

فضـالً عـن . ي قـدمت لـهجديدة األمر الذي يؤدي إىل مزيد من الفهم للقضايا النظرية الت

تزويد الطلبة بخربات إضافية إلثارة مهارات استقصاء أخرى لـديهم فيـؤدي ذلـك إىل طـور 

 .اكتشاف جديد، وتقابل هذه املرحلة مرحلة التنظيم عند بياجيه

ولغرض توجيه الطلبة نحو التوسع يف األفكار ينبغي استحضار الخربات السابقة ذات 

ر األمثلـة ايفية ربط املفهوم الجديد بالخربات السابقة واستحضـالصلة باملفهوم الجديد، وك

التي من شأنها ربط املفهوم الجديد بحياة الطلبة، واستحضار األسئلة التـي تشـجع الطلبـة 

 .عىل اكتشاف أهمية املفهوم، وتحديد املفهوم التايل الذي يتصل باملفهوم الجديد

ًمستمرا بنائيا يف جميع املراحـل  ينبغي أن يكون يف دورة التعلم التقويم: التقويم: الرابعـة ً

وعىل املعلم اتخـاذ مـا يلـزم لجعلـه كـذلك، ويجـب أن يـؤدي إىل تشـجيع البنـاء املعـريف 

 :للمفهوم، واملهارات العلمية والتأكد من مدى متكن الطلبة من مهارات

رة تحديـد املالحظة، والتصنيف، والقياس، والتنبؤ، واالستدالل، ومتكن الطلبة من مها

املتغريات، وضبطها، والتعريفات اإلجرائية، وتحديد الفرضيات، والتجريب ومناقشة النتائج، 

 .وتحديد األسئلة التي ميكن طرحها ألغراض التقويم

 العلميـة التـي وعىل أساس ما تقدم فإن هذه اإلسرتاتيجية تالئم املوضوعات ذات الطبيعة

 :م يقتيضتتسم بالصعوبة وإن اعتامدها يف التعلي

 ات السابقة لدى الطلبة باعتبارها إسرتاتيجية تهتم بالتعلم البنـايئ الـذي خربتحديد ال

 .يقوم عىل ربط الالحق بالسابق

 تحديد أهداف التعلم لتوجيه مسار التفكري. 

 تحديد املفاهيم التي يراد اكتشافها أو تقدميها للطلبة. 

 لمتحديد الخربات الحسية الالزمة ألنشطة دورة التع. 

 وضع خطة لتنفيذ كل من: 
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 .أنشطة االكتشاف*

 .أنشطة تقديم املفهوم*

 ً.أنشطة تلخيص املفهوم وصياغته لغويا*

 .أنشطة تطبيق املفهوم يف مواقف جديدة* 

 :ميزات دورة التعلم

 :تتميز دورة التعلم مبا يأيت

 .متكن الطلبة من بناء أنظمة معرفية متكاملة للمحتوى التعليمي -

 .ّ فعالة يف مواقف التعلم الصعبةتعد طريقة -

تسهم بشكل فاعل يف تطوير املهارات العلمية لـدى املتعلمـني وزيـادة التحصـيل  -

 .املعريف

 .تنمي اتجاهات إيجابية لدى املتعلمني نحو التعلم -

 .تنمي مهارات التفكري املعريف وفوق املعريف لدى الطلبة -

 .تؤدي إىل تطوير التفكري أالستنتاجي -

ًرة املتعلمني عىل استخدام اللغة استخداما يتسم بالدقة واإلتقان مـن تزيد من قد -

 .خالل التمرس يف التعبري عن خصائص األشياء واملفاهيم

 .املتعلم فيها مركز العملية التعليمية التعلمية ومحورها -

ا عندما تتحـدث عـن هـذه اإلسـرتاتيجية وغريهـا من الجدير بالذكر القول ثانية أننو

وإمنـا .  أن ينرصف ذهن القارئ إىل استخدامها يف دروس القـراءة فقـطهناك ال نريد

يف قـراءة أي موضـوع ـمـن املوضـوعات الدراسـية مـبـا يف ذلـك الفيزيـاء أو الكيمـيـاء 

والتاريخ واألحياء وغريهـا فضـالً عـن إمكانيـة اسـتخدامها يف دروس القـراءة واألدب 

يف دروس النحـو باتبـاع مراحلهـا والبالغة والنحو إذ ميكن تطبيق هذه اإلسـرتاتيجية 

 .ّاألربع التي مر ذكرها والحال نفسها يف تدريس البالغة وهكذا
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 إسرتاتيجية النمذجة

 Modeling Strategy 

تعد إسرتاتيجية النمذجة من بني اإلسـرتاتيجيات املهمـة يف تطـوير مهـارات التفكـري 

علم بـالنموذج القـدوة املشـفوع  تتأسـس عـىل الـتياملعريف والتفكري ما وراء املعـريف، وهـ

 .باإليضاح والتعليق

وتعد هذه اإلسرتاتيجية البداية التي ال ميكن أن يستغني عنها برنامج تعليم مهارات 

 .التفكري فوق املعريف

النمذجة تعني أن يقدم املعلم مناذج لعمليات التفكري فوق املعريف فـيام يجـري يف و

م مبوجبها يوضح سلوكياته يف التفكري عن طريـق منذجـة فاملعل. الحياة اليومية أو املدرسية

ًص دورا معينا، أو يـؤدي مهمـة قمد يتصدى املعلم لحل مشكلة، أو يتتلك السلوكيات؛ فق ً

ة ويقدمـه يف ة ينمذج سلوكه وما يجري داخـل ذهنـتعليمية فهو مبوجب هذه اإلسرتاتيجي

هم مهـارات التفكـري وكيـف قصد تعليمبصورة قوالب مرئية أو مسموعة للمتعلمني وذلك 

 .يفكرون وماذا يفعلون عندما يتعرضون إىل مواقف مامثلة

 بهـم نم النموذج السـلويك  أو ينمـذج املهـارات املطلوبـة للطلبـة الـذيّدفاملعلم يق

ًحاجة إليها لغرض تبيان كيفية استخدام هذه اإلسـرتاتيجية يف الـتعلم وغالبـا مـا يسـتخدم 

 .(Raymond, 1999) ذلك بأسلوب التدريس املصغر

ٍوقد تكون النمذجـة عـن طريـق التفكـري بصـوت عـال أو القـراءة بصـوت عـال، أو  ٍ

توضيح بعض األنشطة ومناقشة اإلجابات، وقد يقوم بها الطلبة أنفسهم إذ يقـوم الطلبـة ب

 يف البيئـة  معينـة بتقديم منذجة لبعضـهم الـبعض، وذلـك مبحاكـاة شـخص أو أداء مهمـة

لفرصة لهم للتعبري عن آرائهـم وأفكـارهم بعمليـات التمثيـل ومحاكـاة ة مع إتاحة افيالص

األدوار أو املهامت، ومبوجب النمذجـة يسـتطيع الطلبـة التمييـز بـني أمنـاط مختلفـة مـن 

التفكري؛ فيحكمون عىل النمط املالئم من بني تلك األمناط وبذلك يكتسبون مهارات ما وراء 

 .املعرفة لتنمية تفكريهم وتحسني جودته
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 أن التعـلـيم (1999)وـلـيك يـكـون اـلـتعلم ـبـالنموذج أو الـقـدوة فـعـاالً ـيـرى ـجـروان 

ًبالقدوة يكون من أنجح أساليب التعليم وأكرثها فعالية عندما يكون مشفوعا باإليضاحات 

يف أثنـاء قيامـه بالعمـل املنمـذج وأن ) القـدوة(والتعليقات التي يقدمها القائم بالنمذجة 

 الدراـسـية األولـيـة االبتدائـيـة لرتاتيجية يف التعـلـيم ـتـزداد يف املراـحـالحاـجـة إىل ـهـذه اإلـسـ

املتوسطة حيث يبدأ تطبيق برامج تعليم مهـارات التفكـري مبعنـى أنهـا تعـد رضوريـة يف و

 .املراحل التي يجب أن يعلم فيها الطلبة كيف يفكرون

ـسـتخدام ًعـلـام ـبـأن النمذـجـة ال ـتـقرص ـعـىل األمـنـاط التفكريـيـة فـقـط إذ باإلمـكـان ا

النمذجة لألمناط التفكريية، أو املظاهر السلوكية مبعنى أن النموذج أو القالـب الـذي يـراد 

ًمنذجته أو محاكاته قد يكون منطا من أمناط التفكري، وقد يكون مظهرا محددا من مظـاهر  ً ً

وهـذا يعنـي أن عـىل جـة سـلوك املعلـم يف تقـديم الـدرس، السلوك كام هـو الحـال بنمذ

ملشاهدين الذي يشاهدون النموذج أن مييـزوا بـني األمنـاط التفكرييـة، واألمنـاط املتعلمني ا

 . السلوكية ويحددوا ما هو أفضل فيها

ٍوعند استخدام النمذجة بأسلوب التفكري بصوت عال يف درس القـراءة فإنهـا توضـح 

مذج كيف يفكر الطالب يف املادة املقروءة ألنها متكنهم من سامع ما يجري داخل عقل املن

 .من عمليات

 :خطوات إسرتاتيجية النمذجة

 :إن منذجة السلوك أو التفكري مبوجب هذه اإلسرتاتيجية متر باآليت

يف هذه الخطوة يقوم املعلم بتعريف املهـارة التـي : التقديم للمهارات املطلوب تعلمها .1

و ـيـراد تعلمـهـا وذـلـك بتحدـيـدها، وبـيـان أهميتـهـا والحاـجـة إليـهـا يف الحـيـاة اليومـيـة أ

املدرسية، وبيان عمليات التفكري املتضمنة فيها، وأبرز الصعوبات التي يتوقع مواجهتها، 

عـن طريـق  ووكيفية التغلب عليها، وميكن أن يتم ذلـك باإللقـاء الشـفهي والسـبورة أ

 .ًعدها املعلم مسبقا، ويقدمها للطلبةياالستعانة مبادة مقروءة 
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رة وتبيان أهميتها والحاجة إليها وإثارة دوافـع  بعد التعريف باملها:النمذجة من املعلم .2

الطلبة لتعلمها يقوم املعلم بتقديم منوذج للعمليات العقلية املتضـمنة يف تلـك املهـارة 

ٍأنه يفكر بصوت عال أمام ب يتظاهر  أنه ع ما يجري داخل ذهنه إىل الطلبة مبعنىّفيسم

ًوجها نفسه لفظيا مبساءلة ًالطلبة، وقد يقرأ بصوت مسموع مقطعا من كتاب أمامهم م ً

 .ذاته والتعبري عام يدور يف ذهنه

بعد أن يقوم املعلم باطالع الطلبة عىل ماهيـة املهـارة وأهميتهـا : النمذجة من املتعلم .3

والحاجة إليها، وبعد أن يقوم بنمذجة العمليات أو السلوكيات الالزمة ألدائهـا  وتهيئـة 

اكاته ومنذجة املهارة بالطريقة التي قام بها الطلبة لنمذجتها يطلب من أحد الطلبة مح

 :املعلم وذلك بعد

  أن يحدد املعلم أدوار كل متعلم، والـنمط أو النمـوذج الـذي سـيقوم مبحاكاتـه مـع

مراعاة السيناريو الذي يجب أن يلتزم به كل متعلم عنـدما يقـدم النمذجـة أو ميثـل 

 .ًدورا أمام زمالئه

 نمذجة األدوار أو املهامت التي تناط بهم ويف هذه  بً يبدي الطلبة استعدادا للقيامأن

الخطوة يحرص املعلم عىل إعطاء الفرصة الالزمة للطالب ليقارن كل مـنهم عمليـات 

النمذجة التي قام بها بعمليات زميله الذي يجلس بجواره مبعنى أن يعرب كـل مـنهام 

ف يفكرون، يك، ودرك املتعلمون عمليات تفكريهمعام يدور يف ذهنه لآلخر، وبذلك ي

 .ويتلقون التغذية الراجعة من بعضهم البعض فضالً عن املعلم

  وللمعلم يف هذه املرحلة أن يتدخل يف أثناء عمليات النمذجة التي يقـوم بهـا الطـالب لغـرض

 .التوجيه ورفع مستوى املتعلمني يف األداء، أو تعديل مسار التفكري

ة بعمليـات النمذجـة ومتثيـل مسـارات يف هـذه الخطـوة، وبعـد قيـام الطلبـ: املناقشة .4

التفكري للنامذج املستهدفة تجري املناقشة بني املعلـم واملتعلمـني حـول أمنـاط التفكـري 

ومساره، وكيفية االستفادة من النموذج يف الحياة، والتمييز بني منـاذج التفكـري الجيـدة 

 .التي ميكن أن تعتمد، ومناذج التفكري السيئة لتجنبها
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ٍتقدم فإن باإلمكان استخدام إسـرتاتيجية التفكـري بصـوت عـال لتقـديم ويف ضوء ما 

عرض للطالب كيف يستخدمون التفكـري مـا وراء املعـريف، وإسـرتاتيجيات مـا ري يبمنوذج خ

وراء املعرفة عندما يعملون يف مجموعة متنوعة من املهامت فيجعـل الطـالب عـىل سـبيل 

داء عملهم، وكيف يراقبون عملهم، وكيف املثال يرون، ويسمعون كيف يخطط املعلمون أل

يقيمونه وهكذا فإن هذه النمذجة تجعل الطلبة يسمعون مـا يجـري داخـل عقـل مقـدم 

 ).الخبري( النمذجة 

وليك يتأكد املعلم من وعي الطلبة مبا يجري يف عملية النمذجة فقد يوقع نفسـه يف 

 .خطأ ليتجنبوهخطأ ويالحظ رد فعل الطلبة الذي يعرب عن مدى وعيهم بهذا ال

ٍوعند استخدام إسرتاتيجية التفكري بصوت عـال يف النمذجـة فقـد تكـون باسـتخدام 

ماذا أعرف عن هـذا؟ : م بالنمذجة أسئلة لذاته مثلئلة الذات؛ فيوجه املتعلم أو القامساء

سـأقوم : وهل أنا متأكد منه؟ ما الذي أتوقعه؟ وقد تكون يف صورة عبـارات إنشـائية، مثـل

 .وهكذا. أن أفعل كذا، ليس هذا ما يجب فعلهبكذا، يجب 
  

 :تعليم القراءة باستخدام إسرتاتيجية النمذجة

 

 :يجري تعليم القراءة باستخدام إسرتاتيجية النمذجة بإتباع الخطوات اآلتية

 .تحديد املوضوع القرايئ والتعريف به )1

 الحيـاة  أهميتـه والحاجـة إليـه يف بيـانحفز الطلبة عىل دراسة املوضوع عن طريـق )2

 .العامة واملدرسية

 .تحديد الهدف أو الغرض من قراءة املوضوع )3

 :قراءة املوضوع من الطلبة وفيها )4

 نفسه العديـد مـن األسـئلة التـي توجـه  إذ يسأل الطالبالتخطيط لعملية القراءة -أ

 :مسار قراءته مثل
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 توصل إليه بعد قراءة املوضـوع؟ أو مـا الـذي أبحـث عنـه يفأما الذي ميكن أن  -

 املوضوع؟

  لقراءة املوضوع؟ ما الوقت الالزم -

 هل من وسائل أستعني بها؟ -

 .يف ضوء هذه التساؤالت يضع القارئ خطة ذهنية لعملية القراءة

 إذ يراقب املتعلم عملية القراءة وكيفية تنفيذه الخطة وما إذا كان يسري :املراقبة -ب

 : ذاته يسألأن هناك حاجة إىل تعديل عمله كأنبشكل صحيح أم 

 هل توجد يف املوضوع فكرة ال أفهمها؟ وهل أمتكن من تحديدها ووصفها؟ -

 ما هي األفكار األكرث أهمية يف املوضوع؟ -

 هل أتذكر ما قرأته؟ -

 هل أستطيع اسرتجاع ما قرأته؟ -

يف هذه الخطوة يقيم املتعلم عملية القراءة التي قام بهـا مبسـاءلة ذاتـه :  التقييم-ج

 :مثلعن طريق طرح األسئلة 

 هل فهمت كل يشء يف املوضوع؟ -

 هل أتذكر كل يشء فيه؟ -

 ما اإلسرتاتيجية التي أستخدمها؟ وهل هي األفضل؟ -

 ,Hartman)كيف اقرأ بطريقة متكننـي مـن تحقيـق فهـم أفضـل؟ وهكـذا  -

2001). 

 يف هذه الخطوة تجري مناقشة نواتج التعلم عن طريـق طـرح مـا :املناقشة والتقويم )5

الحظـة مـدى تلبيـة أهـداف درس القـراءة التـي تـم تحديـدها توصل إليه الطلبـة وم

يف القـراءة، وباإلمكـان ومساءلة الطلبة املميزين عـن اإلسـرتاتيجية التـي اسـتخدموها 

 لغـرض التعريـف باإلسـرتاتيجية األفضـل يف تحقيـق الفهـم، أو  مـنهم  منـذجتهاطلب

 .ًطريقة التفكري األكرث إنجازا يف معالجة مثل املوضوع املطروح
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ومن الجدير بالذكر أن التعلم مبوجب هذه اإلسرتاتيجية يقتيض تشديد املعلـم عـىل 

 :ما يأيت

 تدريب الطلبة عىل كيفية تلخيص ما يتعلمون. 

 تدريب الطلبة عىل مراقبة ذواتهم يف أثناء عملية التعلم. 

 تدريب الطلبة عىل كيفية الوصل والربط بني املعرفة السابقة واملعارف الجديدة. 

 ناء عالقة متينة بينه وبني الطالبب. 

 التفاعل بني الطلبة واملدرس وبني الطلبة أنفسهم. 

 درج يف الصـعوبة شـيئا تـالتدرج يف النمذجة بحيث تبدأ بنمذجة مواقف سهلة ثـم ت

 . ازدادت قدرة املتعلم عىل القراءة كلام ًفشيئا

 :ميزات إسرتاتيجية النمذجة

 :متتاز هذه اإلسرتاتيجية باآليت

 ًجعل املتعلم إيجابيا نشطا يف تفاعله مع محتوى التعلمت ً. 

 يكون املتعلم محور العملية التعليمية فيها. 

  تنمي روح التعاون بني املتعلمني مـن خـالل مـا يقدمـه بعضـهم للـبعض اآلخـر مـن

 .تغذية راجعة تسهم يف تعديل مسار العمل

 تساعد املتعلم عىل تحقيق ذاته. 

  ًتسهم إسهاما كبريا يف ًتنمية مهارات التفكري فوق املعريف واملعريف أيضا من خـالل مـا ً

 .ينجم عن استخدامها من وعي املتعلمني مبا يقومون به يف أثناء عمليات التعلم

 بها يتعرف الطالب كيفية استخدام مهارات ما وراء املعرفة يف التعلم. 

  ذاتياتسهم يف متكني الطلبة من تصحيح مسار تفكريهم يف عملية التعلم.ً 

  تطلع الطلبة عىل أمناط مختلفة من التفكري وتعرفهم الكيفية التي يفكر بها اآلخرون

 .عندما يواجهون املوقف نفسه
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 إسرتاتيجية تنشيط املعرفة السابقة 

 (Activating Prior Knowledge Strategy ) 

شـكل ء معـاين جديـدة، ويتعلمهـا باإلسرتاتيجية عىل أن املتعلم يـنىشتتأسس هذه 

 .ط معلوماته السابقة يف أثناء تفاعله مع النص القرايئأفضل إذا نّش

يف تعلـيم مهـارات مـا وراء املعرفـة، وتلتقـي يف  وتعد إحدى اإلسرتاتيجيات الفعالة 

 . التي مر عرضهاk-w-l-hإجراءاتها إىل حد كبري مع إسرتاتيجية 

طون معـارفهم لطلبة ينّشـوعندما تستخدم هذه اإلسرتاتيجية يف تعليم القراءة فإن ا

السابقة باستخدام بعض املهامت التي يجب القيام بها يف مرحلة ما قبل القراءة التـي مـن 

شأنها أن متكنهم من إيجاد صـالت قويـة بـني املعـارف السـابقة واملعـارف الجديـدة التـي 

 .يئيتضمنها املوضوع القرايئ األمر الذي يسهم يف زيادة قدرة الطلبة عىل الفهم القرا

ار إليـهـا ـشـتعـلـيم الـقـراءة هـنـاك جمـلـة خـطـوات أولتطبـيـق ـهـذه اإلـسـرتاتيجية يف 

(Kelvyn,2002) .ينبغي أن ميارسها الطالب تتوزع بني ثالث مراحل هي: 

 : يقوم الطالب فيها مبا يأيتمرحلة ما قبل القراءة )1

 تكوين فكرة عامة عن املحتوى من خالل إلقاء نظرة رسيعة عليه. 

  النصالعنوانات الفرعية التي يتضمنها الرئيس والصور و تعرف العنوان. 

 تحديد ما يعرفه عن املوضوع وما يتصل به وبعنارصه. 

 تحديد ما يريد أن يعرفه عن املوضوع. 

  محاولة معرفة الكيفيـة التـي ميكـن بهـا الـربط بـني املعرفـة السـابقة ومـا يحتـوى

 .املوضوع من أفكار جديدة

 املألوفة لالستفادة منها يف فهم النص الرتاكيب واملفردات ّيصتق. 

 فحص الكيفيات التي بها يجري تركيب النص وتنظيمه. 

 :مرحلة القراءة )2

 :يف هذه املرحلة ويف أثناء القراءة يقوم القارئ باآليت
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 اسرتجاع الكيفية والتوقيت واملكان الذي ميكن به اسرتجاع املعرفة السابقة. 

 ًق املعرفة السـابقة يف املواقـف الجديـدة تأكيـدا تحديد الكيفية التي ميكن بها تطبي

 .ًلتعلم ما هو جديد وتثبيتا له يف البنية املعرفية للمتعلم

  تصحيح املعلومات التي يظهر خطؤها يف البنية املعرفية السابقة أو التي يظهـر أنهـا

 .مل تكن دقيقة

 :مرحلة ما بعد القراءة )3

 :يف هذه املرحلة يقوم املتعلم باآليت

 يف استخدام معارفه السابقة يف إيجاد روابط بني ما يعرفـه ومـا تهاليّم مدى فع تقيي 

 .أراد أن يعرفه

 تأكيد مدى فهم النص من خالل تطبيق ما تعلمه يف مواقف أخرى والقيام مبا يأيت: 

 .كتابة ملخص تحريري ملا تعلمه من النص أو املعلومات التي تضمنها *

 .شكل شفهيعرض ما تعلمه من قراءة النص ب *

 .رسم أشكال توضيحية تعرب عن محتوى النص *

 :خطوات تعليم القراءة مبوجب إسرتاتيجية تنشيط املعرفة السابقة

 :تباع الخطوات اآلتيةراءة عىل وفق هذه اإلسرتاتيجية بايسري درس الق

 يف هذه الخطوة يقوم املدرس بعـرض عنـوان الـنص القـرايئ :التعريف باملوضوع القرايئ-1

 .ابته يف أعىل السبورة، ثم يقدم نبذه موجزة عن إطاره العاموكت

يف ـهـذه الخـطـوة يـقـوم اـملـدرس بتحفـيـز الطلـبـة ـعـىل : اـسـرتجاع املـعـارف الـسـابقة-2

 الالزمـة  الفرصـة اسرتجاع معـارفهم وخـرباتهم السـابقة عـن املوضـوع، ويعطـيهم

 ونها أو السـتدعاء ـمـا يعرـفـون، ويطـلـب مـنهم مناقـشـة املعلوـمـات الـتـي يـسـتحرض
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يعرفونها، ومعرفة ما إذا كانت لها صلة باملوضوع الجديد أم ال، ويجري معهم مناقشـة 

 .فيام يعرفون عن محتوى املوضوع الجديد

يف هذه الخطوة يقوم املدرس بتوزيع جدول يتكون من ثالثة  :(K.W.L)توزيع جدول  -3

ع، والثـاين تحـت  عـن املوضـو WhAt l knowأعمدة األول تحت عنوان ماذا أعـرف 

 What I ماذا أريد أن أعرف، والثالث تحت عنوان ماذا تعلمت  what I wantعنوان 

learned ثم يوضح للطالب ماذا يفعلون وكيف ميلؤون حقول الجدول . 

يف هذه الخطوة يطلب املـدرس مـن الطلبـة : ملء العمودين األول والثاين من الجدول -4

 باملعلومات التـي يعرفونهـا عـن املوضـوع  Kبالحرف ملء الحقل األول الذي يرمز له 

 باملعلومـات التـي يريـدون Wالجديد، ومـلء الحقـل الثـاين الـذي يرمـز لـه بـالحرف 

معرفتها من خالل قراءة املوضوع الجديد، ويطلب منهم التأكد مام ثبتوه يف العمودين 

 .من أجل توجيه قراءتهم وتقويم نتائجها

 الخطـوة يطلـب املـدرس مـن الطلبـة قـراءة املوضـوع قـراءة يف هـذه: قراءة املوضوع -5

فاحصة باحثني فيها عام أرادوا تعلمه وعن الكيفية التي يربطون بهـا بـني مـا يعرفونـه 

راسـة معمقـة ملحتـوى الـنص وما أرادوا معرفته يف املوضوع فالقراءة هنا هي عملية د

وبني ما لـديهم مـن معلومـات  ما أرادوا معرفته والربط بينه قصد التوصل إىلبالقرايئ 

 .سابقة حوله

 يف هذه املرحلة تجري عملية تقويم مـن الطلبـة ملـدى نجـاحهم يف تعلـم مـا :التقويم -6

قع ي الذي (L)أرادوا تعلمه فيطلب املدرس من الطلبة ملء الحقل الثالث من الجدول 

ا أرادوا تحت السؤال ماذا تعلمت؟ مبا تعلموه من املوضـوع مـن أجـل املوازنـة بـني مـ

 ).الحقل الثالث(وما تعلموه فعالً يف ) الحقل الثاين( تعلمه يف 

ًمـا تعلمـوه تأكيـدا لتلخـيص ثم يطالبهم بعد ذلك باستخدام إسـرتاتيجية التلخـيص 

 لعملية الـتعلم، ويطلـب مـنهم ذكـر األشـياء التـي تعلموهـا والنجاحـات التـي حققوهـا، 
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ينبغي حولها أو األسئلة التي مل يتوصـلوا إىل إجابـات وكتابة األشياء التي مل يحصلوا عىل ما 

 .عنها

 :ميزات إسرتاتيجية تنشيط املعرفة

 :تتميز هذه اإلسرتاتيجية باآليت

 .تؤدي إىل تحسني مهارات الفهم وتنمية مهارات التفكري املعريف وفوق املعريف .1

يشـعروا تؤدي إىل انغـامس املتعلمـني يف عمليـة الـتعلم بحيويـة ونشـاط مـن دون أن  .2

 .بامللل

 .تنمي القدرة لدى املتعلمني عىل تحمل املسؤولية يف تعليم أنفسهم بأنفسهم .3

 .تؤدي إىل تنشيط املعرفة السابقة لدى املتعلم وتحديثها .4

 من األخطاء أو عدم يف البنى املعرفية عندهمما متكن املتعلمني من تعديل أو تصحيح  .5

 .الدقة

 .تقوي دافعية املتعلمني نحو التعلم .6

تعود الطلبة القراءة التحليلية الناقـدة ومعرفـة مـا خلـف سـطور املقـروء عـن طريـق  .7

 .التحليل واالستنتاج

 .ًالتعلم فيها يكون تعلام ذا معنى عند املتعلم .8

 .الطالب فيها إيجايب وفاعل .9

 .تشجع الطلبة عىل التعلم الذايت .10
  

 : للفهم القرايئ  PRTRإسرتاتيجية 

 

 بني اإلسرتاتيجيات املهمة يف تعليم القراءة لتنمية مهارات تعد هذه اإلسرتاتيجية من

 .ما فوق املعرفة وتحقيق الفهم واالستيعاب للنص القرايئ

ــري ــف ـهــذه اإلـســرتاتيجية كـث ــن ًاوال تختـل ــل ـم ــن ـك  ، SQ3R :اـســرتاتيجيات ـع

PSQ5R,PQ4R,Reap إال يف كونهـاّ التي مر الحديث عنها فـيام تقـدم مـن هـذا الفصـل 
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 ً. تنظيم النص القرايئ، وإعادة صياغته من القارئ وتقويم القارئ لقراءته ذاتياتشدد عىل

إلسـرتاتيجيات تـدل عـىل وكام كانت حروف املصطلحات التـي يعـرب بهـا عـن تلـك ا

 تـدل عـىل  PRTR بينا فإن حروف املصطلح الـدال عـىل هـذه اإلسـرتاتيجية خطواتها كام

لذي تبـدأ بـه كـل خطـوة مـن خطـوات هـذه خطواتها إذ يدل كل حرف عىل فعل األمر ا

 :اإلسرتاتيجية وذلك كام يأيت

  الحرف(P) يستخدم لإلشارة إىل فعل األمر ألق نظرة عامة عىل املوضـوع (Preview)  

 .الذي تبدأ به الخطوة األوىل من خطوات هذه اإلسرتاتيجية

  الحرف(R)  يستخدم لإلشارة إىل فعل األمر، اقرأ (Read) ه الخطوة الثانية الذي تبدأ ب. 

  الحرف(T)يشري إىل الفعل اخترب الذي تبدأ به جملة اخترب نفسك  ( Test your self) 

 .يف الخطوة الثالثة من خطوات هذه اإلسرتاتيجية

  الحرف(R) يشري إىل الفعل راجع (Review)طـوة الرابعـة مـن هـذه  الذي تبدأ به الخ

 .اإلسرتاتيجية

 القراء من أجل الفهم مبوجب هذه اإلسرتاتيجية مير وعىل أساس ما تقدم فإن تعليم

 :بالخطوات اآلتية

 :النظرة العامة التمهيدية )1

 :يف هذه الخطوة يطلب من القارئ إلقاء نظرة عامة عىل النص القرايئ تشتمل عىل

 قراءة عنوان النص ومقدمته ملعرفة املجال الذي يدور حوله النص القرايئ. 

 ًقا عن املوضوع أي استدعاء املعلومات والخـربات التـي تحديد ما يعرفه الطالب ساب

 .لها عالقة باملوضوع من ذاكرته

  قراءة العنوانات الرئيسة والفرعية التي يشتمل عليها النص القرايئ من أجـل تحديـد

 .األفكار املهمة التي يتضمنها املوضوع تحت تلك العنوانات



225 

 ما وراء املعرفة يف تعليم القراءةإسرتاتيجيات 
 

 

 

 و كتبت بشكل مييزها مـن كلـامت إلقاء نظرة عىل الرتاكيب والكلامت التي طبعت أ

النص وتراكيبه األخرى عىل افرتاض أن متيزها بالطباعة يحمل داللـة معنويـة ينبغـي 

 .أن يلتفت إليها القارئ

  ًقراءة ملخص النص القرايئ إن كان مختومـا مبلخـص ألن امللخـص يعـرب عـن األفكـار

 .املهمة يف النص

  أن يخـتم بهـا الـنص القـرايئ باعتبارهـا قراءة أسئلة املناقشة والتمرينات التي ميكـن

 .ّمتثل مشكالت ينبغي أن تقود قراءة النص إىل حلها

 قصـد االسـتفادة ب التي يحتوي عليهـا الـنص القـرايئ إلقاء نظرة عىل الصور واألشكال

 .منها يف العمليات الالحقة

 :قراءة النص )2

 :قيامه مبا يأيتيف هذه الخطوة يقوم الطالب بقراءة النص قراءة فاحصة تشتمل عىل 

 صياغة األفكار الرئيسة بصورة أسئلة توجه مسار قراءته للبحث عن إجابة لها. 

 تحديد القضايا والنقاط املهمة بوضع خطوط تحتها، أو كتابة مالحظات حولها. 

 االستعانة بالصور والرسوم الستيضاح املعاين وفهمها. 

 ي تدور يف ذهن القارئ يف أثناء ٍالتفكري بصوت عال للتعبري عن العمليات العقلية الت

 .تعامله مع النص القرايئ

 :ار الذاتباخت )3

يف هذه الخطوة يقوم القارئ باختيار ذاته ومراقبة عملياتـه الذهنيـة ومـدى فهمـه 

واستيعابه للنص املقروء بعد قراءته وذلك باإلجابة عن األسئلة التي طرحها عـىل نفسـه يف 

 املراجعة والتمرينات املوجودة يف نهاية النص عىل أن الخطوة السابقة، واإلجابة عن أسئلة

ًاالستعانة بالنص وتقليب صفحاته بحثا عن تلك اإلجابة ويقوم أيضـا خالل تتم اإلجابة من  ً

بعمل ملخص للنص القرايئ يتضمن األفكار واملعلومات املهمة التي تضمنها الـنص القـرايئ، 

سلوبه الخـاص لشـخص آخـر، وذلـك ليؤكـد وبعد كل ذلك يحاول رشح األفكار األساسية بأ

 .تعلمه وفهمه ملحتوى النص



 تعليم القراءة لتنمية مهارات الفهمإسرتاتيجيات 

 226

 :املراجعة واملوازنة )4

يف هذه الخطوة يقوم القارئ بإجراء عمليـة فحـص ملـا اسـتوعبه وموازنتـه مبحتـوى 

النص ليحدد مدى تطابق ما استوعبه ومحتوى النص، ويحـدد املعلومـات التـي مل يفهمهـا 

يتذكرها، وتتضمن هذه الخطوة تكرار االختبـار الـذايت مـن كام ينبغي، واملعلومات التي مل 

أجل تحقيق إتقان النص القرايئ عىل أن ال يتوقف األمر عند هذا إمنـا ينبغـي عـىل القـارئ 

مراجعة املعلومات التـي اكتسـبها بـني حـني وآخـر ومحاولـة االسـتفادة منهـا بتطبيقهـا يف 

 .مواقف جديدة

 : يف تعليم القراءة (PRTR) ميزات استخدام إسرتاتيجية 

 لدى املتعلمني عىل التعلم الذايترةتنمي القد . 

 تجعل املتعلم عىل وعي مبا يقوم به من عمليات يف أثناء القراءة. 

 تنمي مهارات التفكري فوق املعريف. 

  تنمي القدرة عىل الفهم واالستيعاب. 

 تسهم يف زيادة القدرة عىل إتقان املقروء. 

 حث عام خلف السطور يف املقروءتشجع املتعلمني عىل الب. 

 تدرب املتعلم عىل تقويم تعلمه ذاتيا.ً 

  للفهم القرايئ( PROR)إسرتاتيجية  

 

تلتقي هذه اإلسرتاتيجية مع ما سبقها مـن إسـرتاتيجيات مـا وراء املعرفـة يف تعلـيم 

مـن ّالقراءة التي مر ذكرها فيام تقدم يف خطوات تنفيذها واسـتخدامها يف تعلـيم القـراءة 

حيث خطواتها ودورهـا يف تحقيـق الفهـم القـرايئ وتنميـة مهـارات التفكـري فـوق املعـريف 

 يف املصـطلح الـدال عليهـا (P)وإشارة حروف املصطلح الدال عليها إىل خطواتهـا فـالحرف 

 الذي يعرب عن املرحلة األوىل من املراحل التي متر بهـا  pre- readيشري إىل ما قبل القراءة 

 .يجية يف تعليم وتعلم القراءة من أجل الفهمهذه اإلسرتات
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الذي يعرب عـن املرحلـة الثانيـة يف  (Read)فعل األمر اقرأ إىل   فيشري(R)أما الحرف 

 .هذه اإلسرتاتيجية

 الذي يعـرب عـن املرحلـة الثالثـة يف (Organize)إىل الفعل نظم  (O)ويشري الحرف 

خـري يف املصـطلح إىل الفعـل راجـع األ (R)تطبيـق هـذه اإلسـرتاتيجية فـيام يشـري الحـرف 

(Reviw)فـإن تطبيـق إسـرتاتيجية ابعة وعىل أسـاس مـا تقـدم  الذي يعرب عن املرحلة الر 

(PROR)يف تعليم القراءة من أجل الفهم واالستيعاب مير باملراحل اآلتية : 

 :فيها يقوم القارئ باآليتمرحلة ما قبل القراءة : املرحلة األوىل

ًوملخص الـنص أساسـا ص، والعنوانات الرئيسة التي يشتمل عليها استخدام عنوان الن .أ 

طرحها القارئ عىل ذاته توجه مسار تفكـريه يف أثنـاء القـراءة مبعنـى يلصياغة أسئلة 

اعتامد القارئ عىل ما يوحي به عنوان الـنص وعنواناتـه الفرعيـة الرئيسـة وملخصـه 

 تحقيقـه عنـدما يقـرأ ًأساسا يبني عليـه أهـداف القـراءة والغـرض الـذي يسـعى إىل

 .املوضوع

استدعاء معرفته السابقة حول املوضوع، وتنشيطها من أجل صياغة أكـرب قـدر مـن  .ب 

 .األسئلة حول املوضوع واالستعانة بها يف توجيه مسار التفكري

 :مرحلة القراءة: املرحلة الثانية

 :يف هذه املرحلة يقوم القارئ باآليت

ة التـي طرحهـا يف  البحـث عـن إجابـات لألسـئليقرأ النص قراءة هادفة الغرض منهـا .أ 

 .املرحلة السابقة

تحديد األفكار الرئيسة التي يحتوي عليها النص واملفاهيم املهمة وكتابتها يف صـورة  .ب 

هوامش يف حوايش النص القرايئ، مع ذكر بعض التفصيالت واألمثلة التـي تـدعم كـل 

 .فكرة أو مفهوم رئيس

 .مرحلة التنظيم: املرحلة الثالثة

 :يف هذه املرحلة يقوم القارئ باآليت
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 .يقوم بتنظيم املعلومات التي تحصل عليها من خالل النص ويحاول حفظها .أ 

نفسه يف املرحلـة األوىل وذلـك بنطقهـا ليقوم باإلجابة عن األسئلة التي حددها  .ب 

 .ٍبصوت عال

موازنة طريقة الكاتب لتنظيم النص وطريقة تنظيم املتعلم له من خالل قيامـة  .ج 

 .بعملية رشح ملحتوى النص

 :املراجعة :املرحلة الرابعة

 :يف هذه املرحلة يقوم املتعلم باآليت

يختزل املعلومات التي يتضمنها النص باإلبقاء عىل املعلومات األساسـية مجـردة مـن -أ

 .التفصيالت واألمثلة الزائدة

عته إىل يتحدث إىل نفسه بصوت مسموع عن مراجعة النص القرايئ، أو يسمع مراج-ب

 ويف ضوء ما تقدم (Center for Advancement of Learining ,1998)زميل آخر 

فإن هذه اإلسرتاتيجية ال تختلف عن اإلسرتاتيجية السابقة إال يف بعض اإلجـراءات ال 

تعلم واملوازنـة بـني تنظيمـه وتنظـيم  عـىل تنظـيم املحتـوى مـن املـهاسيام تشديد

ا يف أغلب اإلجراءات وامليزات إذ تسهم يف زيـادة الكاتب للنص القرايئ، وتلتقي معه

وعي الطالـب بعمليـات تعلمـه، وتنميـة مهـارات التفكـري فـوق املعـريف، وتشـجيع 

 . عملية فهم املقروء، واستيعابهاملتعلم عىل التعلم الذايت، واالعتامد عىل نفسه يف

 .وفيام يأيت أمنوذج لخطة درس لنص قرايئ عىل وفق هذه اإلسرتاتيجية
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 .الكتب: املوضوع

 .األول املتوسط: الصف

 .أهداف الدرس

 .أن يتمكن الطلبة من استيعاب النص القرايئ -

 .أن يتعرف الطلبة أهمية الكتاب ودورة يف ثقافة الفرد -

 .السمنيوأن مييز الطلبة تبني مواصفات الكتاب الغث  -

 .أن يعرف الطلبة األهداف التي سعى إليها كاتب النص -

 بني مـا ذهـب إليـه الكاتـب وبـني مـا يريـدون معرفتـه عـن أن يوازن الطلبة -

 .الكتاب

 :خطوات الدرس

 :ما قبل القراءة: املرحلة األوىل

 :أطلب من الطلبة ما يأيت

 .االطالع عىل عنوان النص -

 .االطالع عىل بداية كل فقرة من فقرات النص -

 .االطالع عىل أسئلة املناقشة املوجودة يف نهاية النص -

قراءة يف ضوء الفكرة التـي تكونـت لـدى القـارئ مـن خـالل تحديد أهداف ال -

 .العمليات السابقة

استدعاء ما يف ذاكرة الطالب من معلومات وخربات سابقة لها عالقة باملوضوع  -

 .وميكن االستفادة منها يف تحقيق أهدافه

 :مرحلة القراءة يف هذه املرحلة: املرحلة الثانية

احصة موجهة نحو تحقيق األهداف التي الطلبة قراءة النص قراءة فمن أطلب  -

 .حددوها لقراءة النص

 .البحث عن إجابات لألسئلة التي حددوها يف ثنايا النص القرايئ -
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 :تحديد املفاهيم واألفكار املهمة التي أشتمل عليها النص القرايئ، مثل -

تصـنيف الكتـب بـني الغـث ووجه الشبه بني الكتب والناس، وقراءة ما ينفـع،  -

 ووجه الشبه بني القارئ الذي ال يقرأ إال الكتب املنتقاة وبني املـريض والسمني

 .الذي ال يأكل إال األطمعة املنتقاة وكيفية القراءة وغريها

 :تنظيم أفكار املقروء: املرحلة الثالثة

 : يف هذه املرحلة أطلب من الطلبة

ها تنظيم املعلومات التي تحصلوا عليهـا عـن طريـق قـراءة املوضـوع وصـياغت -

 .بأساليبهم الخاصة ومحاولة حفظها

راءة النص يف ضوء ما توصلوا صاغوها لتمثل أهداف قالتي اإلجابة عن األسئلة  -

 . بالقراءة وذلك بتسميع اإلجابات إىل ذواتهم أو إىل بعضهم البعضإليه

 .اإلجابة عن األسئلة املوجودة يف نهاية النص -

يف تنظـيم محتـوى الـنص القـرايئ املوازنة بني الطريقة التي اعتمـدها الكاتـب  -

 . عند رشحه املوضوعتوىمدها الطالب يف تنظيم ذلك املحوالطريقة التي اعت

 .مراجعة التعلم: املرحلة الرابعة

 :يف هذه املرحلة أطلب من الطلبة

اختصار املوضوع واختزاله بأسطر معدودة تتضمن األفكار األساسـية مـن دون  -

 .التفصيالت والحشو والتكرار

حدث مع ذواتهم بصوت مسموع يف مراجعـة الـنص القـرايئ أو أن يسـمعوا الت -

 .ًبعضهم بعضا ذلك الحديث الذي يتضمن خالصة ما استوعبوه من املوضوع
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  لدراسة النص بتمعن (Parts)إسرتاتيجية  

 (A text Perusal Strategy) 

ءة التأمليـة لـه تشدد هذه اإلسرتاتيجية عىل تحسني الفهم القرايئ عـن طريـق القـرا

 يف بعض إجراءاتها ال سيام يف وضع األسـئلة والبحـث عـن (SQ3R)وتلتقي مع إسرتاتيجية 

ًإجابتها، وميكن أن يتعلم بها الطالب ذاتيا أو تعاونيا أو بالتفاعل مع املعلم، وهـي كغريهـا  ً

واد ّمن اإلسرتاتيجيات التي مر الحديث عنها ميكـن أن تسـتخدم يف قـراءة النصـوص يف املـ

 .الدراسية املختلفة، وتقوم عىل تحليل النص وتحديد العالقات بني أجزائه

 :أما خطوات تطبيقها فهي

    Perform Goal Settingتحديد األهداف -1

 :يف هذه الخطوة يقوم القارئ باآليت

 .تحديد األسباب الداعية إىل قراءة النص وتحليله .أ 

 . إىل قراءة النص وتحليلهتحديد األهداف املرتبطة باألسباب التي دفعت .ب 

 .التعبري عام يراد من تحليل أجزاء النص .ج 

 : Analyze Little Partsتحليل النص إىل أجزاء  -2

 :يف هذه الخطوة يقوم القارئ باآليت

يحلل النص إىل أجزاء صغرية يف ضوء مـا فيـه مـن عنوانـات رئيسـة وفقـرات وصـور  -أ

 .ورسوم ميكن أن تعرب عن فكرة معينة

 :ًم بتحليل كل جزء من تلك األجزاء الصغرية عىل حدة باحثا فيه عنيقو -ب

 .الفكرة الرئيسة -

 .التفاصيل واألمثلة التي تدعم الفكرة -

 . يرشح املعلومات التي يتضمنها كل جزء من األجزاء التي يقوم بتحليلها-ج

 . يف ضوء تحليل الجزء يتوقع ما ميكن أن يتناوله الجزء التايل له-د
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قراءة جميع األجزاء وتحليلها يقوم القارئ بربطها مع بعضها بأسلوبه الخاص،  بعد -هـ

 .ويبني كيفية ترابطها

 :Review Big Partsمراجعة األجزاء الكبرية  -3

 :يف هذه الخطوة يقوم القارئ باآليت

 .يراجع مقدمة النص -أ

 .يراجع ملخص النص -ب

كلمـة األهـم، أو : رز يف النص مثـل يبحث عن الكلامت التي تقود إىل ما هو مهم با-ج

 إىل هاألمر املهم وما شاكل من الكلامت والرتاكيب التـي تـدل القـارئ وتلفـت نظـر

 .قضايا مهمة أو محورية يف النص وتشري إىل األفكار الرئيسة فيه

 . تحديد غرض الكاتب الرئيس يف ضوء معطيات القراءة والتحليل-د

 إليها باملعرفة السابقة املخزنة يف بنيتـه املعرفيـة يربط املعرفة الجديدة التي توصل-هـ

 .دمج التعلم الجديد بالتعلم السابقبعن املوضوع وإعادة تشكيل بنيته املعرفية 

 . يقوم بإعادة صياغة النص بلغته وأسلوبه الخاص-و

 يفـكـر باألـسـئلة الـتـي يتمـنـى أن يـجـاب عنـهـا ويـصـوغ أـسـئلته يف ـضـوء العنواـنـات -ز

 .ته السابقة، وتنبؤاتهالرئيسة، ومعرف

 . يفحص األسئلة املوجودة يف نهاية النص ويجيب عنها-ح

 . State Relation shipsتحديد العالقات  -4

 :يف هذه الخطوة يقوم القارئ باآليت

يفكر بالكيفية التي يرتبط بها النص املقروء بنصوص أو موضوعات أخرى وردت يف  .أ 

 .الكتاب

املقـرر الـدرايس التـي  ها النص بأهـداف املـادة أويبحث عن الكيفية التي يرتبط ب .ب 

 .حددها املنهج

 . يبحث عن العالقة التي تربط النص مبا يعرفه فعالً عن املوضوع .ج 

(Center for Advacement of Learning,1998) 
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 (Parts)ميزات استخدام إسرتاتيجية 

شـديدها عـىل إن أهم ما مييز هذه اإلسرتاتيجية مـن اإلسـرتاتيجيات السـابقة هـو ت

تحليل النص القرايئ إىل أجزاء األمر الذي يسهم بشكل فاعل يف تدريب الطالب عىل تحليل 

 :النصوص القرائية، وإعادة صياغتها فضالً عن

 أنها تسهم يف تنمية التفكري االستداليل. 

 أنها تجعل املتعلم يعتمد عىل نفسه يف عملية التعلم. 

 لتعلم السابق وتنظيم البنية املعرفية للمتعلمأنها تسهم يف دمج التعلم الجديد با. 

 تنمي القدرة لدى املتعلمني عىل اكتشاف العالقات بني أجزاء النص القرايئ وأفكاره. 

 تسهم يف تنمية مهارات الفهم القرايئ. 

  تنمي القدرة عىل التعبري لدى الطلبة من خالل تشديدها عـىل إعـادة صـياغة الـنص

 .بأسلوب الطالب ولغته

 ًعن أنها كغريها من الكثري مـن إسـرتاتيجيات مـا وراء املعرفـة تسـهم يف زيـادة فضال 

 .تحصيل الطلبة
 

  Plan Strategy (Plan)إسرتاتيجية  

 

 لدى القارئ وتنمية القدرة عىل تلخيص يتشدد هذه اإلسرتاتيجية عىل التفكري التنبئ

دة منهـا يف مواجهـة املهـامت املوضوع القرايئ، وكيفية تطبيق املعلومات الجديدة واالستفا

 .اليومية التي قد يتعرض لها الفرد يف مواقف حياته

 إىل مرحلـة مـن مراحـل  (Plan)ويشري كل حرف من حروف املصطلح الدال عليهـا 

 :تطبيق هذه اإلسرتاتيجية يف تعليم القراءة وذلك كام يأيت

  الحرف(P) يشري إىل الفعل تنبأ (Predicl) لـة األوىل مـن مراحـل  الذي تبـدأ بـه املرح

 .تطبيق هذه اإلسرتاتيجية يف تعليم القراءة
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  الحرف(L) يشري إىل الفعل حدد (Locate) الذي تبدأ به املرحلـة الثانيـة مـن مراحـل 

 .هذه اإلسرتاتيجية

  الـحـرف(A) يـشـري إىل الفـعـل أـضـف (Add) ـبـه املرحـلـة الثالـثـة يف ـهـذه  أتـبـد اـلـذي

 .اإلسرتاتيجية

  الـحـرف(N)ىل الفـعـل الـحـظ  يـشـري إ(Not) اـلـذي تـبـدأ ـبـه املرحـلـة الرابـعـة يف ـهـذه 

 .اإلسرتاتيجية

 يف تعليم القراءة ميـر باملراحـل (Plan)وعىل أساس ما تقدم فإن تطبيق إسرتاتيجية 

 :اآلتية

 :مرحلة التنبؤ )1

يف هذه املرحلة يقدم الطلبة تنبؤاتهم عام ميكـن أن يتضـمنه الـنص مـن معلومـات 

 :جراءات اآلتيةوأفكار يف ضوء اإل

قيام املدرس باختيار نص قرايئ ذي مفهوم رئيس قد يكون من بني موضوعات الكتـب -أ

 ينبغـي أن يوزعـه  أو من خارجهـا، وإن كـان مـن خـارج الكتـاب املـدريسيةاملدرس

 .ًمطبوعا بني الطلبة

مطالبة الطلبة بإلقاء نظرة رسيعة عىل النص الذي تم اختياره لغـرض تكـوين فكـرة -ب

 .ة عن محتوى النصعام

بعد إلقاء النظرة الرسيعة عىل املوضوع يطلب من الطلبة التنبؤ مبا ميكن أن يتضمنه -ج

املوضوع من معلومات يف ضوء الفكرة التي تكونت لديهم عن املوضوع مـن خـالل 

 .النظرة الرسيعة

وذلك  تنبؤاتهم عن املحتوى العام للنص املختار عن مطالبة الطالب برسم خرائط تعرب-د

هم عىل كيفية رسم الخرائط التي تعرب عن األفكار الرئيسة وهذا يعني أن بعد تدريب

الطلبة قد انغمسوا يف التفكري فيام ميكن أن يحتوي عليه النص من أفكـار وأصـبحوا 

 .قادرين عىل التعبري عنها بالرسوم التي تلخصها



235 

 ما وراء املعرفة يف تعليم القراءةإسرتاتيجيات 
 

 

 

 :يف هذه املرحلة يقوم الطلبة باآليت: مرحلة التحديد )2

د األفكار املألوفة التي عربت عنها الخريطـة بوضـع عالمـة دالـة كالنجمـة أو تحدي .أ 

 .عالمة مميزة 

وضع عالمة مميزة بالتي وردت يف الخريطة ) الجديدة(تحديد األفكار غري املألوفة  .ب 

ًأيضا كأن تكون عالمة استفهام أو غريها، وبذلك يكون شكل الخريطة مميزا ما هو  ً

 .مألوف مام هو غري مألوف

 : مرحلة اإلضافة )3

ًن موجـودا، أو حـذف معلومـات كـإضافة ما هـو جديـد ومل ي املقصود باإلضافة هو

 .كانت موجودة إال أنه تبني عدم دقتها أو صدقها

 :ويف هذه املرحلة يقوم الطلبة باآليت

 .يقرؤون النص املختار قراءة تتسم باالنتباه والرتكيز الشديد .أ 

 . فعالً يف ضوء نتائج القراءة املركزةيحددون األفكار التي تضمنها النص .ب 

يقيمون تنبؤاتهم التي عربوا عنها بخريطة التنبؤ التي رسموها يف املرحلـة األوىل  .ج 

 .وحددوا أفكارها يف املرحلة الثانية

يعدلون خرائط تنبؤاتهم يف ضوء ما توصلوا إليه فعالً عن طريق القراءة املركـزة  .د 

ة إىل تعـديل وقـد يكـون التعـديل بأحـد للنص القرايئ إن وجدوا أنهـا بهـا حاجـ

 :األشكال اآلتية

 .إضافة معلومات جديدة مل تكن موجودة يف الخريطة التنبئية -

 .حذف معلومات كانت موجودة لكنها تبينت غري صحيحة -

 :مرحلة املالحظة والتدوين )4

املقصود باملالحظة هنا هو مالحظة الكيفيات التي ميكـن أن تطبـق بهـا املعلومـات 

م اكتسابها من خالل دراسة املوضـوع يف مواقـف جديـدة، ويف هـذه املرحلـة يقـوم التي ت

 :الطلبة باآليت
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تبيان الكيفية التي متكن الطالب من ترجمة مـا اكتسـبه مـن معلومـات يف  -

الخطوات السابقة إىل واقع محسـوس يف العـامل الـذي يعـيش فيـه عـىل أن 

 .س فيهبي ال للدليل والربهان الواضح الذًيكون ذلك مشفوعا با

ـد الحاجــة  - ـا عـن ـن الرجــوع إليـه ـك يف صــورة مالحظــات ميـك ـدوين ذـل ـت

(Lenski,1999)ويف ضوء ما تقدم فإن هذه اإلسرتاتيجية تتميز باآليت : 

  تجعل الطلبة ينغمسون يف التفكري باملوضوع، ويطلقون العنان ألفكارهم التنبئية مام

 .يسهم يف زيادة القدرة عىل التنبؤ لديهم

  قدرة الطلبة عىل تلخيص األفكار التي يتضمنها املقروء والتعبري عنها بـالخرائط تنمي

. 

 تنمي القدرة عىل  التمييز واملوازنة لدى الطلبة. 

  تهتم بتشجيع الطلبة عىل اكتشاف الكيفيـات التـي ميكـن اعتامدهـا لالسـتفادة مـن

 . املكتسبة يف مواقف الحياةاملعلومات

 تعليم القراءة يف  (Q.A.R.S)إسرتاتيجية 

 

ـات الســؤال ـرتاتيجية عالـق ـرتاتيجية إـس ـذه اإلـس ـىل ـه ـق ـع ـواب -يطـل  The) الـج

Question- Answer Relations) عىل البحث عن اإلجابـات ّالقراءد عىل تدريب ، وتشد 

املطلوبة باالعتامد عىل وعيهم مبا تبحث عنه األسئلة التي ميكن أن تسأل فالطالب مبوجبها 

ً اإلجابة التي يبحث عنها ترتبط ارتباطا قويا بنوع األسئلة التـي ميكـن ّهمه التحقق من أن ً

 .أن تسأل حول املوضوع

 - أن هنـاك أربعـة أنـواع مـن العالقـات للسـؤال إىل(Raymond,1999)وقد أشـار 

 :اإلجابة هي

 :Right- Thereن امبارشة يف ذلك املك )1

بارشة وأن الكلامت التي هذا النوع يعني أن اإلجابة تكون جملة موجودة يف النص م

 تستخدم يف هذه اإلجابة موجودة يف هـذه الجملـة وهـذا يعنـي أن السـؤال الـذي تكـون 
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إجابته جملة موجودة يف النص ال يتقيض أكرث من البحـث عـن هـذه الجملـة يف الـنص وال 

يقتيض عمليات عقلية أكرث من متطلبات العثور عىل هذه الجملة، ومن املؤكد أن أسـلوب 

راءة التي تبحث عن إجابة من هذا النوع يختلف عن أساليب أخرى تبحث عن إجابـة الق

 .من نوع آخر

 :Think and Searchفكر وابحث  )2

 فعـالً يف الـنص ولكنهـا تتطلـب هذا النوع من العالقات يعني أن اإلجابـة موجـودة

ة  العالق ليك يتوصل إليها مبعنى أن يف أكرث من جملة من الجمل املختلفة من النصالبحث

 . من مكان يف النص املقروءغري مبارشة إمنا تقتيض إعامل الفكر والبحث يف أكرث

 :Author and youالكاتب وأنت  )3

يف مثل هذا النوع من العالقات ال تكون اإلجابة املطلوبة موجودة يف الـنص املقـروء 

بهـا مـن بشكل ظاهر لذلك يلجـأ القـارئ الباحـث عـن اإلجابـة إىل املعلومـات التـي زود 

 يتوصل إىل اإلجابة عـن هـذا ته الشخصية ومعلوماته السابقة ليكربالكاتب، واالستعانة بخ

 .النوع من األسئلة 

   On my ownمعتمد عىل نفيس  )4

 السـؤال والجـواب املطلـوب ال تكـون اإلجابـة نيبـيف مثل هذا النوع من العالقـات 

ن الكاتـب ميكـن أن يسـتخدمها مبعلومـات مـالقـارئ املطلوبة موجودة يف النص ومل يزود 

للوصول إىل اإلجابة إمنا يعتمد يف اإلجابة عىل البحث عنها فيام ميتلك من خلفيـة معرفيـة 

 .وخربة شخصية عن املوضوع الذي يسأل حوله

ًوعىل أساس ما تقدم فإن هذه اإلسرتاتيجية تريد من القارئ أن يكون باحثا بارعا يف  ً

 .سئلة املفرتضة التي ميكن أن تسأل حول املوضوعتقيص اإلجابات املطلوبة عن األ
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ًويف ضوء ذلك فإن هذه اإلسرتاتيجية تتطلب تدريبا كافيا عـىل صـياغة األسـئلة مـن  ً

 . يف النص املقروءهامختلفة وكيفية البحث عن إجابات لأنواع 

 :أما خطوات تطبيق هذه اإلسرتاتيجية يف تعليم القراءة فهي

ً يكون موضوعا مالمئا للبحث عن إجابات ألسئلة متنوعةاختيار نص قرايئ يصلح أن .1 ً. 

ًصياغة أسئلة تتطلب أنوعا مختلفة من اإلجابات منها ما هو مبـارش ومنهـا مـا يقـتيض  .2

البـحـث والتفـكـري يف اـلـنص املـقـروء للتوـصـل إىل اإلجاـبـة ومنـهـا ـمـا يـسـتدعي مراجـعـة 

 التوصل إىل اإلجابـة  لغرضية يف املوضوعضمنات السابقة وربطها باملعلومات الاملعلوم

ومنها ما يقتيض االعتامد عىل الخربة والخلفية املعرفية للقـارئ يف التوصـل إىل اإلجابـة، 

 .وميكن تدريب الطلبة عىل صياغة أسئلة متنوعة ذوات عالقة مختلفة مع اإلجابة

 .طرح األسئلة املطلوب البحث عن إجابات لها وكتابتها عىل السبورة .3

 .من الطلبة لغرض البحث عن إجابات األسئلة املطروحةقراءة املوضوع  .4

مبارش يف الـنص، أو مـا ميكـن تحديد اإلجابات املنشودة يف ضوء ما موجود منها بشكل  .5

ل إليه يف أكرث من تركيب يف النص املقروء أو يف ضوء االستعانة مبعلومـات الـنص التوص

لخلفية املعرفيـة والخـربة السـابقة والربط بينها وبني املعرفة السابقة أو باالعتامد عىل ا

 .للمتعلم فقط

 .تدوين اإلجابات من الطلبة .6

 متثـل هـاا وبني األسئلة املطروحة للتأكد من صحتها، وكونمناقشة اإلجابات والربط بينه .7

 .اإلجابات املبحوث عنها فعالً

وعىل أساس ما تقدم فإن هذه اإلسرتاتيجية تساعد الطلبـة يف عمليـات البحـث عـن 

 يات التي يتوصلون بها إىل إجابـة أنـواع مختلفـة مـن األسـئلة التـي ميكـن أن تطـرح الكيف

 أو تـثـار ـحـول املوـضـع املـقـروء وـبـذلك فـهـي تـسـهم يف زـيـادة تحـصـيل الطلـبـة وفـهـم ـمـا 
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يقرؤون من نصوص يف مواد دراسية مختلفة، وتزيد قدرتهم  يف االعـتامد عـىل أنفسـهم يف 

 .حتملة حول املادة الدراسية التي يتناولونهاالتوصل إىل إجابات األسئلة امل

 

 :(M.I.T)إسرتاتيجية التدريس الوسيط للنص القرايئ  

إن املقصود بالتدريس الوسيط هو ما يقوم به املدرس من تداخالت وإجراءات قبـل 

القراءة ويف أثنائها وما بعدها لغرض توجيه الطلبة وإرشادهم إىل كيفية أداء مهمة معينـة 

ن هذه التداخالت عـىل شـكل موازنـة بـني الخلفيـات املعرفيـة للطلبـة ومحتـوى وقد تكو

النص، أو توجيه الطلبـة نحـو تـقيص املعـاين التـي يتضـمنها الـنص، أو حـث الطلبـة عـىل 

 .استخدام املعلومات الجديدة بطرائق متنوعة

وتقوم هذه اإلسرتاتيجية عىل تفعيل مشـاركة الطلبـة يف املوقـف التعليمـي وزيـادة 

عملية القـراءة مـن خـالل قصد إنجاح ببني معلومات النص القرايئ، وذلك التفاعل بينهم و

أن اسـتخدام هـذه إىل  والنجـر الوقـد أشـار نـي.تقوية عمليات الفهم القرايئ لـدى الطلبـة

 :اإلسرتاتيجية يقتيض أمرين هام

 .مرونة التخطيط للتدريس -

عىل أن يتعلموا من خالل النص امتالك املعلم رؤية واضحة لكيفية مساعدة الطالب  -

 .املقروء

أما تطبيق هذه اإلسرتاتيجية كام أشار نيال والنجر فيمر يف ثالث مراحل يشدد يف كل 

 :منها عىل

 .أهداف التدريس يف تلك املرحلة -

 .عمليات الفهم األساسية لضامن تحقق األهداف -

 .اإلسرتاتيجيات التي تحفز الفهم القرايئ -

 . مرحلةمسؤولية املعلم يف كل -

 :وهذه املراحل هي



 تعليم القراءة لتنمية مهارات الفهمإسرتاتيجيات 

 240

 : هدفها التهيئة واالستعداد للقراءة:مرحلة ما قبل القراءة )1

 :أما عمليات الفهم فيها فهي

 تنشيط املعرفة السابقة باستخدام إسرتاتيجية التساؤل الذايت، أو العصف .أ 

كون دور املعلـم يف هـذه  الذهني أو إثارة املشكلة وعرضها، أو متثيل األدوار وي .ب 

 أغوار الطلبـة ومـا لـديهم مـن خلفيـات معرفيـة حـول القضـية أو ربة سالعملي

 .املوضوع

التنبؤ مبضمون املحتوى عن طريق استعراض األفكار، والتوضـيح أو التجربـة، أو  .ج 

املنظامت، أو صياغة أسئلة غرضـية، أو تقـديم نظـرة عامـة مركبـة ويكـون دور 

 .املعلم يف هذه العملية قيادة الطلبة

 ): أثناء القراءة  (مرحلة القراءة )2

 :الهدف هو

 : تحقيق الفهم، والعملية هنا هي-أ

بناء املعنى وذلك من خالل عملية اإلجابة عن األسئلة الغرضية، أو التأكد من صـحة 

التنبؤات، أو التحدث عن األفكار، وتدوين املالحظات، أو االختبارات القصرية، أو التلخـيص 

ويكـون دور املعلـم يف هـذه املرحلـة هـو . ري ذلـكوتدوين االسـتجابات، أو املناقشـة وغـ

 .التوجيه واإلرشاد

 هنا هي معالجـة األفكـار باسـتخدام املرشوعـات، أو التذكر أو الحفظ والعملية-ب

التجارب، أو العمل اإلبداعي، ويكـون دور املعلـم فيهـا النصـح باسـتخدام بنيـة أو صـيغة 

 ).2003بهلول، (معينة تحفز الطلبة لالحتفاظ باألفكار 

 :مرحلة ما بعد القراءة )3

الهدف هو تثبيت التعلم والعملية هي تطبيق املعـارف التـي تـم التوصـل إليهـا يف 

مواقف جديـدة ويكـون دور املعلـم إبـداء املالحظـات وتوجيـه عمليـة التطبيـق وتقـويم 

 .النتائج باالشرتاك مع الطلبة
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 :(Pre- p)إسرتاتيجية خطة ما قبل القراءة  

 

 عىل مبـدأ ( pre- Reading Plan Strategy)اتيجية خطة ما قبل القراءة تقوم إسرت

ـــك و امده يف تحقيق فهم أفضل للمقروء تنشيط املعرفة السابقة لدى املتعلمني واعت ذـل

 :من خالل

  إيجاد عالقات وترابطات تربط بني املعرفة السابقة لدى املتعلم واألفكار الرئيسـة التـي

 .افة هذه العالقات للبنية املعرفيةيتضمنها النص املقروء وإض

  استنتاج الكيفيات التي متكن املتعلم من استخدام املعلومات الجديدة يف توسيع دائـرة

 .معارفه السابقة بالتأمل والتفكري

  إعادة تشكيل البنية املعرفيـة لـدى املـتعلم يف ضـوء مـا يـتم اكتسـابه مـن معلومـات

 . جديدة يتضمنها النص القرايئ

ذه اإلسرتاتيجية األسلوب التعاوين والعمل سوية لتحليل النص القرايئ واستخالص وتعتمد ه

أفكاره فضالً عن توليد األفكار والرتاكيب التي يرى الطلبة أنها ذات صلة بـاملفهوم الـرئيس 

دة واملفهوم الرئيس ّقة بني األفكار والرتاكيب املولللنص الذي يراد قراءته والبحث عن العال

 .ة ارتباطها بهللنص وكيفي

 :ـلذلك فإن هذه اإلسرتاتيجية تهتم ب

 تتصـل الً وضع تراكيب قد تكون كلـامت أو جمـإثارة تفكري الطلبة وإعامل أذهانهم يف -

 .باملفهوم الرئيس للنص

 .تحليل النص القرايئ واستخالص األفكار التي يشتمل عليها -

ب ما بينها مـن قواسـم تصنيف األفكار التي يشتمل عليها النص يف فئات منطقية بحس -

 .مشرتكة وكيفيات ارتباطها بذلك املفهوم

 .التمييز بني الكلامت والرتاكيب التي ترتبط باملفهوم الرئيس، والتي ال ترتبط به -
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وعىل هذا األساس فهي إسرتاتيجية تشدد عىل توليد املفردات والرتاكيب ذات الصلة 

الـتعلم السـابق والـتعلم الجديـد، مبوضوع النص وتحليل الـنص واكتشـاف العالقـات بـني 

 .وتشدد عىل اتخاذ جملة إجراءات قبل البدء بالقراءة

 :خطوات إسرتاتيجية خطة ما قبل القراءة

تبـاع اتيجية تسـتخدم يف تعلـيم القـراءة ب إىل أن هـذه اإلسـرتا(Lenski,1999)أشار 

 :الخطوات اآلتية

 القرايئ من املعلم ويشرتط فيـه يف هذه الخطوة يتم اختيار النص: اختيار النص القرايئ .1

  بالحاجـة أن يكون ذا مفهوم معني ميكن تحديده، وذا وظيفة أو غرض يشـعر الطلبـة

 .إليه من خالل كونه ذا صلة بحياتهم ليك ينشطوا لدراسته والتفكري فيه

 بعد اختيار النص القرايئ يقـوم املعلـم باالشـرتاك :تحديد املفهوم الرئيس للنص القرايئ .2

لبة بتحديد املفهوم العام للنص بجملة واحدة تعرب عن فكرته العامة، والغرض مع الط

من تحديد املفهوم هو أن يكـون النقطـة التـي ينطلـق منهـا املعلـم يف درس القـراءة 

لتنشيط املعرفة السابقة لدى التالميـذ مـن خـالل البحـث يف معـارفهم السـابقة عـام 

 .يتصل بهذا املفهوم

يف هذه الخطـوة يقـوم املعلـم بتقسـيم :  مجموعات تعاونيةتقسيم طلبة الفصل عىل .3

طلبة الفصل عىل مجموعات تعاونية صغرية ال يزيد عدد املجموعة عن خمسة أفـراد 

 :ويطلب من كل مجموعة العمل سوية للقيام باآليت

وضع قامئة بالكلامت والرتاكيب أو العبارات التي يرى أفراد املجموعة أنهـا ذات صـلة  -

تنشـيط معـارفهم السـابقة ألن يـتم فهوم الرئيس الذي تم تحديده وبـذلك وثيقة بامل

ـهـذه الكـلـامت أو الرتاكـيـب يـشـرتط فيـهـا أن تـكـون مـسـتمدة ـمـن اـلـذاكرة الـسـابقة 

 .للمتعلم

 .استخالص األفكار التي يتضمنها النص -
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 ما وراء املعرفة يف تعليم القراءةإسرتاتيجيات 
 

 

 

ف هذه األفكار يف فئات منطقية يف ضـوء املشـرتكات التـي تجمـع بينهـا لغـرض صنيت -

 .عليها وتبويبهاالسيطرة 

 .عىل أن يشرتك الجميع بهذه املهمة بشكل فاعل

يف هذه الخطوة يحث املعلم الطلبـة عـىل التفكـري مبحتـوى : التفكري بقوائم املفردات .4

قوائم املفردات التي وضعوها وكيف ميكن أن ترتبط بـاملفهوم الـرئيس للـنص القـرايئ 

لكلمـة ارتبـاط بـني هـذه امـا سـبب اعتقـادك بوجـود : من خالل طرح األسـئلة مثـل

  هذه العبارة باملفهوم؟طواملفهوم الرئيس؟ كيف ترتب

ًوهكذا، املهم هنا هو أن يفكر الطلبة مليـا باالرتباطـات والكيفيـات التـي تـربط بـني 

 .التعلم السابق والجديد

ّبعد التفكري مليا مبحتوى قوائم املفردات يقو: تقويم قامئة املفردات .5 ات من م الطلبة هذه املفردً

حيث صلتها باملفهوم الرئيس للنص املختار فيحذفون ما ليس له صلة بـاملفهوم ويبقـون مـا لـه 

 .صلة به، ولهم إضافة كلامت أخرى يرون أنها ذات صلة به

بعدما تقدم من إجراءات يطلب مـن الطلبـة قـراءة الـنص قـراءة تتسـم : قراءة النص .6

حات التـي وضـعوها ويف ضـوء مـا بالدقة والتفحص يف ضوء قوائم املفردات واملصـطل

قصد تحديد مـدى بة يجرون مراجعة لقوائم املفردات يتوصلون إليه عن طريق القراء

ارتـبـاط معلوـمـاتهم الـسـابقة املتمثـلـة ـبـاملفردات والرتاكـيـب يف الـقـوائم باملعلوـمـات 

الجديدة التي يتضمنها النص القرايئ الذي متت قراءته، وبذلك تتم إعادة صياغة البنية 

 .املعرفية ودمج املعلومات الجديدة باملعلومات السابقة

يف ضوء ما تقدم من إسرتاتيجيات ميكن القـول إن الكثـري منهـا تلتقـي يف بعـض إجراءاتهـا 

واألهداف التي تسعى إليها ومع هذا فإن هناك بعض اإلجراءات واألغـراض التـي تختلـف 

منها أكـرث مالءمـة مـع أهـداف فيها عن بعضها البعض ولعل هذا االختالف يجعل من كل 

 واملدرسـني فرصـة الدارسـنيمعينة وموضوعات معينة ومواد معنية من أخرى مام يعطـي 

 .اختيار األفضل واألكرث مالءمة لطبيعة املوضوع القرايئ وأغراض قراءته
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